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Koersevolutie 

 
  

 
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 van 155 miljoen GBP gelanceerd, in augustus 2014 volgde een tweede fonds van 106 
miljoen euro. In november 2015 fuseerden de 2 fondsen ter verhoging van de liquiditeit en dit werd 
gecombineerd met de aanvraag van het REIT-statuut en met een beursnotering.  
Eind september 2021 had de vastgoedportefeuille een waarde van 915,6 miljoen GBP (was 729,1 
miljoen GBP eind 2021). Ze bestaat uit 169 activa die 1.498 units in totaal tellen, er zijn 1.074 
huurders. Op geografisch vlak bevindt 82,3% van de portefeuille zich in Engeland en Wales en 
17,7% in Schotland. Wat het vastgoed zelf betreft, zijn kantoren goed voor 90% van de portefeuille, 
industriële panden vertegenwoordigen 5,3%. Winkelvastgoed is goed voor 3,3% en ‘andere’ vullen 
de resterende 1,4% aan. De bezettingsgraad stond op 83%, lager dan de 85,7% van eind juni 
2021, te verklaren door de aankoop van een portefeuille waarvan de bezettingsgraad slechts 
78,4% was.  
Vanaf 2018 bouwde het fonds de aanwezigheid in Schotland stelselmatig af. Begin juli 2021 werd 
het semi-industriële vastgoed deels te gelde gemaakt. De bedoeling is ook om het winkelvastgoed 
te verkopen. Begin september werd een omvangrijke portefeuille kantoorvastgoed verworven.  

(in miljoen GBP) 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E
Omzet 61,610 74,019 75,645 75,941 77,100 87,000

Groei in % 43,3% 20,1% 2,2% 0,4% 1,5% 12,8%

EBIT 36,418 36,789 44,060 41,950 44,700 50,700

EBIT% 59,1% 49,7% 58,2% 55,2% 58,0% 58,3%

Waarde-aanpassingen 5,893 23,881 -3,707 -54,988 n.b. n.b.

Meerwaarden 1,234 23,127 1,662 -1,073 n.b. n.b.

Koers in GBPp 91,00 Financieel resultaat -14,513 -15,615 -13,725 -14,009 -14,250 -14,900

Aantal aandelen (m) 431,5 Netto resultaat 27,060 67,373 26,511 -30,998 30,450 35,800

Marktkapitalisatie (m) 392,7 Netto courant resultaat 24,014 20,892 30,987 27,903 30,450 35,800

Eigen vermogen in m 2020 420,58 (per aandeel in GBPp) 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E
Schuldgraad 2020 40,8% Courant resultaat 8,09 5,60 7,77 6,47 6,63 6,94

Bruto dividend 7,85 8,05 8,25 6,40 6,50 6,60

Koers/winstverhouding * 12,66 16,63 14,55 14,07 13,74 13,11

Intrinsieke waarde 105,40 115,20 112,70 97,50 n.b. n.b.

Discount/premie -2,8% -19,1% 0,3% -6,7% n.b. n.b.

Bruto dividendrendement * 7,7% 8,6% 7,3% 7,0% 7,1% 7,3%

*: op basis van koersen op jaareind, voor 2020, 2021E en 2022E de huidige koers
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Resultaten eerste helft 2021 (herhaling september 2021) 
De eerste helft van 2021 was een relatief rustige periode voor Regional Reit. De groep verkocht 
voor 10,8 miljoen GBP vastgoed (meerwaarde 7,5% tegenover waarde eind 2020) en investeerde 
een beperkt gedrag in de bestaande gebouwen. De bezettingsgraad daalde van 88,4% eind 2020 
naar 84,3% eind juni 2021. Door die lagere bezetting en die verkopen daalden de bruto 
huurinkomsten 1,7%, netto namen ze 5,4% toe door een betere doorrekening van de vaste kosten 
en door minder huurtoegevingen. Tevens kwamen de beheerskosten lager uit, waardoor het 
bedrijfsresultaat 9,7% steeg.  

 

Het verschil met de cijfers van de eerste 
helft van 2020 is voornamelijk het gevolg 
van de corona-crisis, de meeste kosten 
of voorzieningen van toen vielen dit jaar 
weg.  
Het financieel resultaat verbeterde een 
verwaarloosbare 0,1 miljoen GBP, de 
netto financiële schuld daalde licht (wel 
iets meer liquiditeit ter beschikking), de 
financiële kost stabiliseerde op 3,3%. De 
schuldgraad daalde van 40,8% eind 
2020 naar 39,8%.  

De herwaardering van de vastgoedportefeuille was licht positief (bijna 2 miljoen GBP), dit kwam 
neer op een opwaardering van 0,4%. Op de verkoop van haar activa werd een meerwaarde van 
0,6 miljoen GBP gerealiseerd.  
Het netto resultaat werd dit halfjaar opnieuw in het zwart geschreven na het sterk negatieve 
resultaat vorig jaar door ‘corona-afwaarderingen’. Het meer relevante courante resultaat steeg 
16,8% tot 12,9 miljoen euro, per aandeel was er een identieke stijging tot 2,98 GBPp (of 0,0298 
GBP).  
De intrinsieke waarde per aandeel kwam uit op 98,50 GBPp, 2,9% lager dan de 101,40 GBPp van 
eind juni 2020, maar licht hoger dan de 97,50 GBPp van eind 2020. 
 
 
Investeringen en desinvesteringen (herhaling september 2021) 
Regional Reit had in de voorbije maanden al herhaaldelijk aangegeven dat het zijn portefeuille van 
industrieel vastgoed van de hand wenste te doen. Eind juli 2021 was het zover, 7 gebouwen werden 
verkocht voor 45 miljoen GBP op basis van een rendement van 6,75%. De prijs ligt 7,5% hoger 
dan de waarde op eind 2020 en impliceert een meerwaarde van 18% op de aankoopprijs aangevuld 
met de diverse renovatiekosten.   
De opbrengst van deze verkoop werd relatief snel aangewend. Eind augustus 2021 verwierf de 
groep een portefeuille van 31 activa voor een prijs van 236 miljoen GBP. Het gaat om 27 
kantoorgebouwen, 2 industriële units, een residentieel gebouw en een baanrestaurant. De 
kantoren maken 93,1% uit van de aankoopwaarde. De bezettingsgraad van die aankopen bedraagt 
78,4%. Het (directe) huurrendement komt uit op 7,8%, bij een volledige verhuring van de 
leegstaande delen kan dat oplopen tot 11%! 
De betaling bestaat uit 3 delen: de uitgifte van 84,23 miljoen aandelen à 98,6 GBPp (zijnde de 
laatste intrinsieke waarde die hoger ligt dan de koers van 89 GBPp), cash ten bedrage van 76,7 
miljoen GBP en bijkomende financiering voor 76,2 miljoen GBP. Door deze operatie stijgt de 
schuldgraad van 40,8% van eind 2020 naar 43,8% nu (voor verrekening van het halfjaarresultaat).  

(in miljoen GBP) 20H1 21H1 Δ20/21
Bruto huurinkomsten 36,964 36,335 -1,7%

Netto huurinkomsten 24,078 25,369 5,4%

Bedrijfsresultaat 18,133 19,892 9,7%

Operationele marge (netto) 75,3% 78,4% n.r.

Financieel resultaat -7,037 -6,917 n.r.

Herwaardering vastgoed -33,218 1,985 n.r.

Gerealiseerde meerwaarden -1,965 0,585 n.r.

Totale nettowinst -26,961 18,013 n.r.

Courant resultaat 11,024 12,880 16,8%

Courant resultaat p/a in p 2,55 2,98 16,8%

Intrinsieke waarde p/a in p 101,40 98,50 -2,9%
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In de eerste jaarhelft had de groep al voor 10,8 miljoen GBP vastgoed verkocht.  
De strategie van Regional Reit is geen passieve ‘buy & hold’, maar een meer actieve ‘buy & 
renovate & hold/sell’. Het speelt vooral in op rendementsverschillen (hoe lager het huurrendement, 
hoe hoger de prijs, bijvoorbeeld: gebouw met huur van 10 miljoen bij rendement 6% is 166,67 
miljoen waard, bij 7% is dat maar 142,86 miljoen). Zo is de waardering van de portefeuille eind juni 
2021 gebaseerd op een gemiddeld marktrendement van 6,7%, eind 2020 was dit 6,9%. De 
verkopen van 10,8 miljoen GBP in de eerste helft van 2021 waren gebaseerd op een rendement 
van 5,9%. De aankopen genereerden dan weer een rendement van 7,8%, maar met een potentieel 
van 11% als de leegstand weggewerkt kan worden. En daarin ligt de sterkte van de groep. Ze voert 
met de regelmaat van een klok renovaties uit in de bestaande gebouwen, waardoor er nieuwe 
huurders met hogere huurprijzen en langere huurcontracten aangetrokken kunnen worden. Die 
gebouwen worden hierdoor aantrekkelijker op financieel vlak en kunnen dan eventueel 
gewaardeerd worden aan een lager huurrendement. Dit komt enerzijds de huurinkomsten ten 
goede, anderzijds kunnen er positieve herwaarderingen geboekt worden en in sommige gevallen 
kan dit leiden met een verkoop met meerwaarde.  
Door het relatief aantrekkelijke marktrendement van 6,9% en zelfs hogere rendementen bij 
aankoop, geniet Regional Reit van een aantrekkelijk rendementsverschil versus de financiële kost. 
Het verschil bedraagt minimaal 3,6% (6,9% minus 3,3% financiële kost) of zoals al vermeld, meer.   
 
De Britse vastgoedmarkt (herhaling september 2021) 
De Britse vastgoedmarkt is net als de Britse financiële markt heel goed ontwikkeld en wordt 
gekenmerkt door een hoge liquiditeit. Het herstel van de investeringsmarkt in het tweede kwartaal 
was opmerkelijk, de waarde van de transacties kwam uit op 13,9 miljard GBP, een stijging van 
23,8% tegenover het eerste kwartaal van 2021. Dit cijfer ligt zelfs 6,9% hoger dan het 
kwartaalgemiddelde van de voorbije 5 jaren, we mogen stellen dat er een inhaalbeweging plaats 
heeft gevonden. In Groot-Brittannië met uitzondering van Londen kwam het investeringsvolume uit 
op 5,6 miljard GBP in het tweede kwartaal van 2021. Dit kwartaalcijfer is het hoogste sinds het 
eerste kwartaal van 2018 en ligt 21% hoger dan het kwartaalgemiddelde op 5 jaar.  
Ook een constante in het geheel is de interesse van buitenlandse investeerders, die waren goed 
voor 56% van het investeringsvolume. Het betreft vooral investeerders uit Noord-Amerika.  
 
Trading update derde kwartaal 
In zijn update voor de periode eindigend op 30 september 2021 gaf de groep geen inkijk in de 
resultaten, maar ging de focus volledig naar de samenstelling van de portefeuille en naar de 
eigenschappen van die portefeuille. Belangrijk voor de nabije toekomst is de bezettingsgraad van 
slechts 83% die heel wat ruimte voor verbetering toelaat. We denken hierbij vooral aan de 
gebouwen die het eind augustus verworven had, waarvan de bezettingsgraad slechts 78,4% 
bedroeg. Dit is niet onbelangrijk naar de toekomst toe. Een tweede aspect dat belangrijk is m.b.t. 
deze acquisitie is de evolutie van de bedrijfsmarge. Normaliter moet deze acquisitie leiden tot een 
hogere marge (bedrijfswinst gedeeld door huurinkomsten), maar in welke mate is nog niet duidelijk.  
De acquisitie van 236 miljoen euro werd betaald met 152,9 miljoen GBP cash (bestaande cash en 
schuldfinanciering), waardoor de schuldgraad steeg van 40,8% tot 42,5% eind september 2021. 
Het bedrijf heeft een doelstelling van 40%, we sluiten niet dat in de volgende weken/maanden 
enkele kleinere minder strategische activa de deur uitgaan. Meestal vinden dergelijke verkopen 
plaats aan rendementen die lager zijn dan deze waartegen Regional Reit activa verwerft.  
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Conclusie 
Alle aandacht in de volgende maanden gaat nu uit naar de integratie van de portefeuille van 236 
miljoen GBP, meer bepaald naar initiatieven die de bezettingsgraad kunnen opkrikken.  
De trading update na 9 maanden gaf hieromtrent weinig specifieke info. Het bedrijf lijst altijd nieuwe 
verhuringen op met alle mogelijke details van prijs per m2 en huur op jaarbasis, maar het is altijd 
duidelijk of het een hogere bezetting tot gevolg heeft, dan wel of het om herverhuringen of 
huurvernieuwingen gaat. We moeten dus noodgedwongen wachten tot 29 maart 2022 voor de 
bekendmaking van de cijfers, op 24 februari 2022 zal de groep al data m.b.t. de portefeuille 
publiceren, alsook het kwartaaldividend bekend maken.  
 
Op basis van onze schattingen noteert het aandeel met een koers/courant resultaat van 13,1 en 
een bruto dividendrendement van 7,3% voor 2022. Het aandeel noteert met een discount van 7% 
tegenover de intrinsieke waarde op datum van 30 juni 2021.  
 
We benadrukken dat Belgische beleggers onderhevig zijn aan dubbele roerende voorheffing. We 
menen wel dat het aantrekkelijke groeiprofiel belangrijker is dan dit nadeel van dubbele RV.  
 

 
Gert De Mesure 
 
 
 
 
 
 
 


