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

Koers in GBPp 74,00 Financieel resultaat
Aantal aandelen (m) 431,5 Netto resultaat

Marktkapitalisatie (m) 319,3 Netto courant resultaat

Eigen vermogen FY19 m 483,73 (per aandeel in GBPp)
Schuldgraad  FY19 m 38,9% Courant resultaat

Bruto dividend
Koers/winstverhouding *
Intrinsieke waarde 
Discount/premie
Bruto dividendrendement *
*: op basis van koersen op jaareind, voor 2019 en 2020E de huidige koers

REGIONAL REIT

29 juni 2020

2016 2017 2018 2019 2020E
42,994 61,610 74,019 75,645 81,000

n.b. 43,3% 20,1% 2,2% 7,1%
29,911 36,418 36,789 44,060 50,000
69,6% 59,1% 49,7% 58,2% 61,7%
-6,751 5,893 23,881 -3,707 n.b.
0,518 1,234 23,127 1,7% n.b.

-8,629 -14,513 -15,615 -13,725 -13,400
13,418 27,060 67,373 26,511 36,300
21,073 24,014 20,892 30,987 36,300

2016 2017 2018 2019 2020E
7,68 8,09 5,60 7,77 8,41
7,65 7,85 8,05 8,25 5,80

14,12 12,66 16,63 9,53 8,80
106,30 105,40 115,20 112,70 n.b.

2,1% -2,8% -19,1% -34,3% n.b.
7,1% 7,7% 8,6% 11,1% 7,8%

*: op basis van koersen op jaareind, voor 2019 en 2020E de huidige koers  
 

Koersevolutie 
 

 

Regionale verdeling 

 
 

Bedrijfsomschrijving 
Regional Reit werd in november 2015 opgericht, verkreeg het Britse REIT-statuut en werd dan op 
de beurs geïntroduceerd. De fondsbeheerders London & Scottish Investment en Toscafund Asset 
Management zijn de initiatiefnemers en beheerders. In 2012 merkten ze een groot 
rendementsverschil tussen eersterangs en regionaal secundair vastgoed, een verschil dat zou 
moeten dalen door het economisch herstel dat zich toen manifesteerde. In mei 2013 werd een 
eerste fonds met een eigen vermogen van 155 miljoen GBP gelanceerd, in augustus 2014 volgde 
een tweede fonds met een eigen vermogen van 106 miljoen euro. In november 2015 werden de 2 
fondsen dan samen gebracht om een betere liquiditeit te waarborgen voor de beleggers en dit 
werd gecombineerd met de aanvraag van het REIT-statuut en met een beursnotering.  
Eind 2019 had de vastgoedportefeuille een waarde van 787,9 miljoen GBP. Ze bestaat uit 160 
activa die 1.251 units in totaal tellen, er zijn 904 huurders. Op geografisch vlak bevindt 79,5% van 
de portefeuille zich in Engeland, 18% in Schotland en 2,5% in Wales. Wat het vastgoed zelf 
betreft, zijn kantoren goed voor 79,9% van de portefeuille eind 2019, industriële panden 
vertegenwoordigen 13,7% en winkelvastgoed 5%. Dan is er nog 1,4% dat uit ‘andere’ bestaat. De 
bezettingsgraad eind 2019 stond op 87,4%.  
In 2018 bouwde het fonds de aanwezigheid in Schotland wat af, ook gingen er industriële panden 
de deur uit.  
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Resultaten boekjaar 2019  
Regional Reit heeft een iets minder druk 2019 achter de rug in vergelijking met 2018. Toen werd 
er voor 149,3 miljoen GBP verkocht en voor 73,3 miljoen GBP aangekocht. In 2019 werd er voor 
87,1 miljoen GBP gekocht (met rendement van 8,6%) en ging er voor 24,3 miljoen GBP vastgoed 
de deur uit (met rendement van 6,8%). De lagere verkopen hadden dan ook tot gevolg dat de 
gerealiseerde meerwaarden gevoelig lager uitkwamen (zie lager). Deze lagen wel 10,8% hoger 
dan hun waardering op datum van eind 2018.  
(in$miljoen$GBP) 2018 2019 Δ18/19
Bruto$huurinkomsten 74,019 75,645 2,2%
Netto$huurinkomsten 54,375 54,964 1,1%
Bedrijfsresultaat 36,789 44,060 19,8%
Prestatiecommissie 7,046 0
Bedrijfsresultaat$ex$commissie 43,835 44,060 0,5%
Operationele$marge$(netto) 80,6% 80,2%
Financieel$resultaat L15,615 L13,725
Herwaardering 23,881 L3,707
Gerealiseerde$meerwaarden 23,127 1,662
Totale$nettowinst 67,373 26,511 L60,7%
Courant$resultaat 20,892 30,987 48,3%
Courant$resultaat$p/a$in$p 5,60 7,77 38,7%
Courant$resultaat$ex$commissie 27,938 30,987 10,9%
Idem$per$aandeel 7,50 7,77 3,6%  

De diverse verkopen van 2018 zorgden 
dat de netto huurinkomsten slechts 1,1% 
stegen tot 54,964 miljoen GBP.  
Het bedrijfsresultaat nam 19,8% toe door 
de afwezigheid van prestatiecommissies, 
die waren in 2018 aanzienlijk door de 
omvangrijke meerwaarden en hoge 
herwaarderingen. Abstractie makend van 
die commissies nam het bedrijfsresultaat 
0,5% toe. Het financieel resultaat 
verbeterde van -15,615 miljoen GBP naar 
-13,725 miljoen GBP, vooral dankzij een 
daling van de financiële kost van 3,8% 
naar 3,5%.  

Zoals al vermeld leidden de minder omvangrijke verkopen tot lagere meerwaarden, te weten 
1,662 miljoen GBP tegenover 23,127 miljoen GBP in 2018. In 2019 was de herwaardering 
daarentegen negatief. Terwijl de waarde van kantoren en industrieel vastgoed met 1,4% toenam, 
werd het winkelvastgoed (slechts 5% van de portefeuille) met 23% afgewaardeerd 
De totale netto winst daalde door de lagere meerwaarden en herwaarderingen met 60,7% tot 
26,511 miljoen GBP. Het courant resultaat daarentegen nam 48,3% toe, per aandeel kwam de 
stijging uit op 38,7% tot 7,77 GBPp. Zonder rekening te houden met de prestatiecommissies, 
kwam de groei van het courant resultaat per aandeel uit op 3,6%.  
 
 
Trading update eerste kwartaal 2020  
In het eerste kwartaal van dit boekjaar heeft de groep een 6-tal kleinere activa, deels in retail, 
verkocht voor een totaal bedrag van 8,6 miljoen GBP. Begin juni verkocht het ook nog een 
kantoorgebouw voor 6,3 miljoen GBP, in mei 2015 had het dit verworven voor 3,2 miljoen GBP. 
Door deze verschillende verkopen (en door de afwezigheid van nieuwe aankopen) daalde de 
schuldgraad van 38,9% naar 38,3% eind maart 2020. De bezettingsgraad daalde van 89,4% naar 
88,5%, deels door het verkopen van volledig verhuurde gebouwen.  
Gedurende dit kwartaal sloot de groep achttien nieuwe huurcontracten die in enkele gevallen 
resulteerden in een zekere stijging van de huurprijs. Wat de huurontvangsten betreft, heeft de 
groep op datum van 18 mei 2020 93,9% van de huur van het eerste kwartaal ontvangen, een jaar 
eerder was dat 92,7%. Met dit laatste statement wil het management aangeven dat de corona-
crisis niet onmiddellijk voor grote problemen zorgt bij het ontvangen van de huurgelden.  
De huuropbrengsten op jaarbasis daalden van 64,3 miljoen GBP eind 2019 naar 63,4 miljoen 
GBP eind maart 2020.  
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Conclusie 
Net zoals de sectorgenoten, zelfs deze actief in andere vastgoedsegmenten, kreeg de koers van 
Regional Reit een sterke verkoopdruk te verwerken tijdens de corona-crisis. Slechts een deel van 
dat koersverlies kon goedgemaakt worden in de voorbije weken. De markt blijft duidelijk op haar 
hoede en daar heeft de trading update van 18 mei 2020 geen verandering kunnen inbrengen.  
Noodgedwongen zullen we moeten wachten op de cijfers van het tweede kwartaal, voorzien voor 
17 september 2020. Die zullen aangeven of de verwachtingen (van ons en van de beurshuizen) 
neerwaarts aangepast zullen moeten worden. Het feit dat de groep heel goedkoop noteert met 
een koers/courant resultaat van 8,4, een discount van 34% en een bruto dividendrendement van 
7,8%, kan aangeven dat de markt geen geloof hecht aan deze verwachtingen en een 
veiligheidsmarge wenst in te bouwen. Daar is niets mis mee, we menen wel dat die ingebouwde 
veiligheidsmarge te groot is.  
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