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(in miljoen GBP)
Omzet
Groei in %
EBIT
EBIT%
Waarde-aanpassingen

Koers in GBPp 136,80 Financieel resultaat
Aantal aandelen (m) 1136,2 Netto resultaat

Marktkapitalisatie (m) 1.554,3 Courant (EPRA) resultaat

Eigen vermogen 2018 m 788,00 (in GBPp)
Schuldgraad eind 2018 44,8% Courante (EPRA) winst p/a

Bruto dividend
ROE 2018 9,4% Koers/winstverhouding *

Intrinsieke waarde p/a
Bruto dividendrendement *
*: op basis van koersen op jaareind, voor 2018 en 2019E de huidige koers

PRIMARY HEALTH PR.

11 juli 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019E
58,0 63,1 67,4 72,5 79,6 115,6

38,4% 8,8% 6,8% 7,6% 9,8% 45,2%
52,5 55,5 59,3 62,6 66,5 103,8

90,5% 87,9% 88,0% 86,3% 83,5% 89,8%
29,2 39,8 20,7 64,5 36,0 -146,4
-34,3 -33,7 -32,5 -31,6 -29,7 -44,5
36,9 56,0 43,7 91,9 74,3 -50,4
18,2 21,7 26,8 31,0 36,8 59,3

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019E
4,10 4,87 4,79 5,16 5,19 5,58
4,90 5,00 5,13 5,25 5,40 5,58

22,35 22,33 22,99 22,67 26,34 24,51
69,50 77,40 83,50 94,70 102,50 n.b.
5,3% 4,6% 4,7% 4,5% 3,9% 4,1%

*: op basis van koersen op jaareind, voor 2018 en 2019E de huidige koers  
 

Koersevolutie 
 

 

Evolutie brutodividend in GBPp 
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Bedrijfsomschrijving 
Primary Health Properties (PHP) werd in 1995 opgericht en werd in 1996 op de Alternative 
Investment Market geïntroduceerd om in 1998 de overstap te doen naar de London Stock 
Exchange. In 2007 was het een van de eerste groepen om het Britse REIT-statuut, dat pas was 
ingevoerd, aan te vragen. Hierdoor is de groep niet onderworpen aan de Britse vennootschaps-
belasting van 19%, maar dient het wel 90% van het courant resultaat uit te keren. De groep heeft 
een geschiedenis van 22 jaar van stijgend dividend.  
De groep is gespecialiseerd in vastgoed voor de eerstelijnsgezondheidszorg, met name de 
‘general practices’ zoals ze bekend zijn in Groot-Brittannië en Ierland. Eind 2018 had PHP een 
portefeuille met een waarde van 1,502 miljard GBP, met 313 activa en ongeveer 480 huurders. 
69,3% is gespreid over Engeland, 5,2% bevindt zich in Londen, 11,7% ligt in Schotland, 8,3% in 
Wales en 5,5% in Ierland. 63% van de portefeuille betreft ‘general practices’, 28% wordt verhuurd 
aan overheidsinstellingen (zoals de NHS), apotheken zijn goed voor 8% van de huurinkomsten, 
de resterende 1% is niet gedefinieerd.  
In januari 2019 kondigde PHP de overname aan van Medicx Fund, die vergoed werd met nieuwe 
PHP-aandelen. De portefeuille evolueerde hierdoor eind maart 2019 naar een omvang van 2,3 
miljard GBP met 470 activa. 94% is gelegen in Groot-Brittannië, 6% in Ierland. 
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Overname Medicx Fund door Primary Health Properties 
 
In januari 2019 werd de overname van Medicx Fund door PHP aangekondigd, een operatie die in 
maart 2019 afgerond werd. Het betrof een transactie die vergoed werd met nieuwe aandelen 
PHP: per aandeel Medicx Fund kreeg men 0,77 aandeel PHP. De nieuwe combinatie biedt de 
volgende voordelen: 

- beide groepen hebben een complementaire portefeuille van moderne gebouwen voor 
eerstelijnsgezondheidszorg 

- operationele kostensynergieën worden geschat op 4 miljoen GBP per jaar. Geschat 
wordt dat de nieuwe combinatie de laagste kostratio zal hebben in de Britse sector. In het 
eerste jaar zal er een besparing van 3 miljoen GBP zijn op de beheerscommissie.  

- 90% van de huurinkomsten is afkomstig van door de overheid gesteunde instellingen.  
- de gemiddelde looptijd van de huurcontracten bedraagt 13,4 jaar 
- hoge bezettingsgraad van 99,5% 
- mogelijkheid om financiële kost verder te verlagen. Deze bedroeg 4,7% in 2015, in 2018 

was dat 3,9% 
 
Het nieuwe langetermijnplan van de NHS  (National Health Service) dat in januari 2019 
opgemaakt is geweest, is relatief gunstig voor spelers zoals PHP:  

- het plan voorziet in een toename van het personeel in de eerstelijnszorg 
- 50% van de huidige gebouwen voor GP’s (General Practices) is ongeschikt 
- 80% van de huidige gebouwen voor GP’s is niet aangepast om te groeien 
- het plan voorziet in een uitbreiding van het aantal GP’s 
- daar de NHS zelf niet in staat is om de investeringen in infrastructuur te organiseren, zijn 

er mogelijkheden voor spelers zoals PHP.  
 
 
Conclusie 
Medicx Fund hebben we gedurende meerdere jaren in onze portefeuilles aangehouden en dit 
met goed gevolg (compensatie daling GBP door hogere beurskoers o.a.). We moeten wel 
toegeven dat we ons de laatste 2 jaren minder comfortabel voelden met het feit dat Medicx 
steevast meer uitkeerde als dividend dan het courant opstreek. Dit leidde tot een dividendknip die 
tijdelijk op de koers gewogen heeft.  
Het bod van PHP was dan ook welgekomen om een nieuwe dynamiek in gang te steken. De 
omruiling van Medicx-aandelen naar PHP-aandelen was dan ook qua return een goede zaak. De 
nieuwe combinatie heeft tot dusver nog geen cijfers bekend gemaakt. Wat de winstschattingen 
voor 2019 betreft, hebben we dan ook beroep gedaan op een Brits beurshuis. Die cijfers namen 
we op in onze tabel op blad 1.  
Deze leren dat het aandeel vandaag met een ratio koers/courant resultaat van 24,5 en met een 
brutodividendrendement van 4,1% noteert. We merken op dat het dividend aan een dubbele 
roerende voorheffing onderhevig is (RV in Groot-Brittannië op REITs maar niet op gewone 
aandelen). De conclusie is dan ook dat het aandeel vandaag weinig aantrekkelijk is. We zijn dan 
ook op zoek naar alternatieven in GBP. Regional REIT is een eerste alternatief, we zullen in de 
loop van de volgende weken nog andere alternatieven voorstellen.  
  
 
Gert De Mesure 


