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(in miljard NOK)
Bruto huuropbrengsten
Groei in %
Andere opbrengsten
Bedrijfsresultaat
Bijdrage joint-ventures
Financieel resultaat
Financiële herwaarderingen

Koers in NOK 140,00 Resultaat portefeuille
Aantal aandelen (m) 106,45 Nettowinst

Marktkapitalisatie (m) 14.902 Netto courant resultaat

Intrins. waarde (dec/19) 315,00
Schuldgraad (dec/19) 39,0% Winst per aandeel

Courante winst p/a
Koers/winstverhouding *

  Bruto dividend
  Intrinsieke waarde (reëel)

Premie/discount
Dividendrendement *

OLAV THON EIEND.

14 oktober 2020

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
2,273 2,590 2,770 2,830 2,984 2,994
8,7% 13,9% 6,9% 2,2% 5,4% 0,3%
0,822 0,900 0,845 0,871 0,900 0,800
1,904 2,113 2,302 2,395 2,482 2,420
0,224 0,315 0,206 0,094 0,213 n.b.

-0,641 -0,705 -0,686 -0,652 -0,725 -0,800
0,105 0,119 0,165 0,273 0,164 n.b.
2,800 2,619 2,222 0,862 0,203 n.b.
3,512 3,641 3,461 2,508 1,833 1,430
1,085 1,315 1,626 1,555 1,554 1,430

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
32,99 34,24 32,73 23,72 17,33 13,52
10,19 12,37 15,38 14,71 14,70 13,52
13,93 12,85 10,58 9,49 9,53 10,35
1,80 2,00 2,20 4,40 0,00 4,00

201,00 239,00 274,00 298,00 315,00 n.b.
-29,4% -33,5% -40,6% -53,2% -55,6% n.b.

1,3% 1,3% 1,4% 3,2% 0,0% 2,9%
*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2019 en 2020E huidige koers*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2019 en 2020E huidige koers     

 
Koersgrafiek  

 

Evolutie portefeuille en eigen vermogen 
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Bedrijfsomschrijving 
Olav Thon Eiendomsselskap (OLT)werd opgericht in 1982 en zette in 1983 de stap naar de beurs 
van Oslo. Ze werd afgesplitst van de Olav Thon Group die de grootste privé-eigenaar is van 
vastgoed in Noorwegen en een van de grootste hotelgroepen van het land is. Deze groep houdt 
71,9% van de aandelen aan. Sinds begin de jaren negentig heeft Olav Thon Eiendomsselskap 
zich gefocust op winkelcentra en ondertussen is het de grootste speler in Noorwegen geworden. 
In 2014 zette het de eerste stappen buiten Noorwegen met de aankoop van 5 winkelcentra in 
Zweden.  
Winkelcentra zijn goed voor 78% van de portefeuille. 
De groep bezit 77 shopping centra, waarvan 16 die 
het beheert voor derden. De overige 22% van de 
portefeuille  bestaat uit diverse soorten vastgoed: 
kantoren, hotels, logistiek vastgoed, woningen en 
gronden. Op geografisch vlak bevindt 93% zich in 
Noorwegen, waarvan 45% in en rond Oslo, de overige 
7% is gelegen in Zweden. De vastgoedportefeuille had 
eind juni 2020 een waarde van 52,586 miljard NOK. 
Elk jaar investeert de groep haar vrije cash-flow in 
nieuwe projecten, desinvesteringen zijn er zelden.   
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Resultaten eerste helft 2020 
In de eerste helft van 2020 tekende de 
groep een daling van de huurinkomsten 
van 0,7% op, dit na een lichte groei van 
1,8% in het eerste kwartaal. In het tweede 
kwartaal stond de groep voor 47 miljoen 
NOK huurverlagingen toe.  De bijdrage uit 
de joint-ventures was negatief, vooral door 
negatieve herwaarderingen van het 
vastgoed. De bedrijfswinst ging 4,4% lager 
tot 1,202 miljoen NOK door het boeken van 
verliezen op vorderingen (vooral in het 
eerste kwartaal). In het tweede kwartaal 
alleen was de bedrijfswinst quasi 
onveranderd. De leegstand steeg van 2,6% 
naar 3,4%.  
 

in#miljoen#NOK 19H1 20H1 Δ19/20
Netto#huurinkomsten 1.488 1.477 70,7%
Bijdrage#joint7ventures 76 7141 n.r.
Bedrijfswinst 1.257 1.202 74,4%
Financieel#resultaat 7343 7429 n.r.
Herwaarderingen#fin.#indekkingen 796 7825 n.r.
Herwaardering#vastgoedportefeuille 7263 72.362 n.r.
Belastingen 7163 528 n.r.
Netto#resultaat,#deel#groep 460 71.963 n.r.
Netto#cash#flow 696 612 712,1%
Netto#cash#flow#per#aandeel 6,54 5,75 712,1%
Intrinsieke#waarde#per#aandeel 300 292 72,7%
Eigen#vermogen#per#aandeel 251 246 72,0%
Rentekost 3,05% 3,03% n.r.
Schuldgraad 41% 40% n.r.  

Het financiële resultaat ging in belangrijke mate achteruit. De rentekost daalde licht van 3,05% 
naar 3,03%), ook de schulden vielen wat terug (van 22 naar 21,4 miljard SEK), maar in het eerste 
kwartaal werden belangrijke wisselkoersverliezen op de kredieten in SEK geboekt.   
Het meest spraakmakende cijfer in de resultatenrekening is zonder twijfel de afwaardering van de 
vastgoedportefeuille ten bedrage van 2,362 miljard NOK. Door de sterke verzwakking van de 
Noorse economie werd besloten het rendement voor de waardering van het vastgoed licht te 
verhogen. Dit leidde tot een afwaardering voor de winkelcentra van -4,4% in het eerste en -0,5% 
in het tweede kwartaal. Voor het andere vastgoed was dat -2,3% en -0,3%.   
Ten gevolge van deze afwaarderingen vond er een correctie plaats op de latente belastingen die 
hierdoor positief waren ten bedrage van 528 miljoen NOK. In totaal boekte de groep een netto 
verlies van 1,963 miljard NOK in de eerste helft van 2020.  
 
Een belangrijkere graadmeter is de netto cash flow (= het courant resultaat van de GVV’s), deze 
daalde met 12,1% tot 612 miljoen NOK, per aandeel is dat 5,75 NOK.  
 
Er vond geen enkele verkoop plaats. De groep heeft in feite geen traditie om activa te gelde te 
maken. Wel werd er in dit halfjaar voor 333 miljoen NOK geïnvesteerd, minder dan de 459 
miljoen NOK van 2019. Momenteel werkt de groep aan een viertal projecten, waarvan 2 in 
logistiek vastgoed en 2 in appartementen (met 75 appartementen in totaal).   
 
Het bedrijf heeft aangekondigd over 2019 geen dividend uit te keren.  
 



 

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.  

 
 
Conclusie 
Ondanks het steunpakket van de Noorse 
regering naar huurders toe, heeft OLT toch 
enkele huurtoezeggingen moeten doen, maar 
in globo is de impact van de corona-crisis 
beperkt. Dat heeft niet belet dat de koers een 
heel volatiele evolutie heeft gekend in de 
voorbije 12 maanden (zie grafiek rechts, OLT 
in groen, Noorse index in geel). Na een sterke 
prestatie tot februari 2020 moest het aandeel 
alle winst opgeven en daalde het even sterk 
als de markt.  

 

Het herstel nadien was iets krachtiger in vergelijking met de Noorse markt, maar in de afgelopen 
2 maanden moest een deel van die vooruitgang terug afgegeven worden. We denken dat we nu 
opnieuw een bodem bereikt hebben, vanwaar het aandeel in staat moet zijn om verder te 
herstellen. De waardering is in ieder geval aantrekkelijk genoeg, met een koers/courant resultaat 
van slechts 10,35.  
 
Door de soms mindere liquiditeit van het aandeel moeten aan- en verkooporders steeds met een 
limiet gepaard gaan. Best is daarvoor de koersevolutie te raadplegen op www.oslobors.no .  
 
 
 
Gert De Mesure  


