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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 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 2020 had de vastgoedportefeuille een waarde van 732,4 miljoen GBP. Ze bestaat uit 153 
activa die 1.245 units in totaal tellen, er zijn 898 huurders. Op geografisch vlak bevindt 78,3% van 
de portefeuille zich in Engeland, 17,3% in Schotland en 4,4% in Wales. Wat het vastgoed zelf 
betreft, zijn kantoren goed voor 83,5% van de portefeuille, industriële panden vertegenwoordigen 
11,1%. Winkelvastgoed en ‘andere’ vullen de resterende 5,4% aan. De bezettingsgraad eind 2020 
stond op 89,4%. De grootste huurder is goed voor 3,6% van het totaal, het grootste gebouw 
vertegenwoordigt 4,2% van de huren.  
Vanaf 2018 bouwde het fonds de aanwezigheid in Schotland stelselmatig af, ook het semi-
industriële en winkelvastgoed zal geleidelijk en volledig te gelde gemaakt worden. Met een deel 
van de opbrengst zullen eigen aandelen ingekocht worden (in 2021).  

(in miljoen GBP) 2016 2017 2018 2019 2020 2021E
Omzet 42,994 61,610 74,019 75,645 75,941 75,500

Groei in % n.b. 43,3% 20,1% 2,2% 0,4% -0,6%

EBIT 29,911 36,418 36,789 44,060 41,950 43,000

EBIT% 69,6% 59,1% 49,7% 58,2% 55,2% 57,0%

Waarde-aanpassingen -6,751 5,893 23,881 -3,707 -54,988 n.b.

Meerwaarden 0,518 1,234 23,127 1,662 -1,073 n.b.

Koers in GBPp 90,20 Financieel resultaat -8,629 -14,513 -15,615 -13,725 -14,009 -13,700

Aantal aandelen (m) 431,5 Netto resultaat 13,418 27,060 67,373 26,511 -30,998 29,300

Marktkapitalisatie (m) 389,2 Netto courant resultaat 21,073 24,014 20,892 30,987 27,903 29,300

Eigen vermogen in m 2020 420,58 (per aandeel in GBPp) 2016 2017 2018 2019 2020 2021E
Schuldgraad 2020 40,8% Courant resultaat 7,68 8,09 5,60 7,77 6,47 6,79

Bruto dividend 7,65 7,85 8,05 8,25 6,40 6,50

Koers/winstverhouding * 14,12 12,66 16,63 14,55 13,95 13,28

Intrinsieke waarde 106,30 105,40 115,20 112,70 97,50 n.b.

Discount/premie 2,1% -2,8% -19,1% 0,3% -7,5% n.b.

Bruto dividendrendement * 7,1% 7,7% 8,6% 7,3% 7,1% 7,2%

*: op basis van koersen op jaareind, voor 2020 en 2021E de huidige koers
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Resultaten 2020  
In 2020 verkocht de groep voor 53,4 miljoen GBP, dit met een lichte minwaarde. Daartegenover 
stonden aankopen voor een bedrag van 42,4 miljoen GBP. Nuttig om weten is dat de verkopen 
gebaseerd waren op een rendement van 5,6%, op de aankopen had het een bruto rendement van 
9,8%. De huurinkomsten op jaarbasis (rent roll in het Engelse vakjargon) daalden licht van 64,3 
miljoen GBP eind 2019 naar 64,2 miljoen GBP eind 2020.  
Regional Reit realiseerde in 2020 huurinkomsten ten bedrage van 75,9 miljoen GBP, een stijging 
van 0,4%. Op diverse niveaus werd de groep geconfronteerd met hogere kosten, waardoor het 
bedrijfsresultaat met 4,8% achteruit ging.  
 
 

 

Het financieel resultaat ging bijna 0,3 
miljoen GBP achteruit door een hogere 
opname van liquiditeiten om de corona-
crisis te overbruggen. De financiële kost 
daalde wel van 3,5% naar 3,3%. De 
schuldgraad eind 2020 bedroeg 40,8%. 
Zoals al vermeld was er een 
gerealiseerde minwaarde op de verkoop 
van enkele activa (-1,1 miljoen GBP).    

 

De herwaardering van de vastgoedportefeuille was eveneens negatief, voor -55 miljoen GBP of 
een waardedaling van 7,2%, een relatief hoog percentage in vergelijking met andere 
vastgoedgroepen. Niet zozeer de lagere huren zorgden voor de waardedaling, eerder de 
toepassing van hogere rendementen op de verschillende vastgoedsegmenten (kantoren van 6,1% 
naar 6,8%, industrieel vastgoed van 5,3% naar 7% en winkelvastgoed van 9% naar 9,9%.  
Het netto resultaat belandde voor 31 miljoen GBP in het rood, vooral door de afwaardering op de 
portefeuille. Het courant resultaat daalde 10% tot 27,9 miljoen GBP, per aandeel is dat 6,47 GBPp, 
een daling van 16,8%. De aandelen uitgegeven eind 2019 telden in 2020 een volledig jaar mee. 
De intrinsieke waarde per aandeel zakte van 112,10 GBPp eind 2019 naar 97,50 GBPp eind  2020. 
De daling is het gevolg van het verlies en van de uitbetaling van de kwartaaldividenden.  
 
Trading update eerste kwartaal 2021  
In het eerste kwartaal van dit boekjaar heeft de groep geen enkel gebouw verkocht. De 
bezettingsgraad daalde van 89,4% naar 87,8%. De retentiegraad van 71,4% was volgens het 
bedrijf relatief hoog, maar de vertrekkers konden niet allemaal vervangen worden. Positiever 
nieuws was er m.b.t. de huurbetalingen. Die kenden sinds het begin van de corona-crisis regelmatig 
vertraging. Op datum van midden mei was 96,1% van de huren van het eerste kwartaal betaald. 
De verschillende huurhernieuwingen verliepen positief met een gemiddelde stijging van 6,4% van 
de huurprijs. Er dient wel gezegd dat Groot-Brittannië dit eerste kwartaal van 2021 nog in lockdown 
zat.  
De schuldgraad steeg licht van 40,8% eind 2020 naar 41,3% eind maart 2021. Ongetwijfeld waren 
er nog afwaarderingen op het vastgoed, details werden niet verschaft. Het kwartaaldividend 
bedraagt 1,60 GBPp, 7% hoger dan de 1,50 GBPp van het vorige kwartaal.   
Het bedrijf heeft ook een zeker ‘reversie-potentieel’, met andere woorden de huidige huurinkomsten 
liggen onder het marktniveau. Het zou om 12 miljoen GBP gaan. In principe zou Regional Reit bij 
elke huurhernieuwing van een hogere huurprijs moeten kunnen profiteren. 

(in miljoen GBP) 2019 2020 Δ19/20
Bruto huurinkomsten 75,645 75,941 0,4%
Netto huurinkomsten 54,964 53,279 -3,1%
Bedrijfsresultaat 44,060 41,950 -4,8%
Operationele marge (netto) 80,2% 78,7%
Financieel resultaat -13,725 -14,009
Herwaardering -3,707 -54,988
Gerealiseerde meerwaarden 1,662 -1,073
Totale nettowinst 26,511 -30,998 n.r.
Courant resultaat 30,987 27,903 -10,0%
Courant resultaat p/a in p 7,77 6,47 -16,8%



 

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 
Regional Reit is het jaar 2020 relatief goed doorgekomen. Het werd niet echt getroffen door lagere 
huurinkomsten, wel waren er tijdelijk extra kosten die niet volledig doorgerekend konden worden 
aan de huurders. Ook de financieringskosten kwamen (tijdelijk) hoger uit. De grootste impact 
situeerde zich op het vlak van de intrinsieke waarde die sterk geraakt werd door de toepassing van 
hogere marktrendementen.  
In globo gaan we er van uit dat de groep in 2021 een meer normaal jaar zal kennen. We verwachten 
niet direct hogere huurinkomsten (tenzij er acquisities zouden volgen), we gaan wel uit van lagere 
operationele kosten en dus een hoger bedrijfsresultaat. De financiële kosten zouden ook licht lager 
kunnen uitkomen. Het dividend zal opnieuw verhoogd worden.  
Op basis van onze schattingen noteert het aandeel met een koers/courant resultaat van 13,3 en 
een bruto dividendrendement van 7,2%! Het aandeel noteert wel bijna op het niveau van de 
intrinsieke waarde. Op het eerste zicht oogt het aandeel niet heel goedkoop, we gaan wel uit van 
betere resultaten dit en volgend jaar, wat de koers moet toelaten om terug te keren naar het niveau 
van 2 jaar geleden, d.i. 110 GBPp.  
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