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Geografische ligging van de gebouwen  
 

 
Bedrijfsomschrijving 
La Société de la Tour Eiffel werd opgericht in 1889 door Gustave Eiffel voor de bouw en het beheer 
van de Eiffeltoren. In 1979 nam de stad Parijs de toren over in eigen beheer. In 2003 wordt La 
Société de la Tour Eiffel de eerste Franse SIIC (Société d’Investissements Immobilier Côtée, de 
tegenhanger van de Belgische GVV). in 2014 werd de verzekeraar SMA de referentie-
aandeelhouder van de groep. In 2018 werd Affine overgenomen, wat tot een groei van 50% van 
de portefeuille leidde.  
De portefeuille had eind juni 2020 een waarde van 1,871 miljard euro en bestond uit 216 gebouwen 
met een oppervlakte van 661.200 m2. 22 huurders zijn goed voor 50% van de huurinkomsten. De 
bezettingsgraad kwam uit op 82,9%. De groep heeft een programma om voor 190 miljoen euro 
niet-strategische activa te verkopen, daarvan is al 38% verkocht, 18% heeft een voorakkoord. 
Daarnaast heeft de groep een pijplijn van nieuwe ontwikkelingen.  
Eind juni 2020 was 74% van de portefeuille gelegen in Parijs en omgeving, 19% in regio’s met 
potentieel en 7% in andere gebieden. Kantoren waren goed voor 89% van het totaal, gebouwen 
met een gemengd gebruik van kantoren en winkels vertegenwoordigden 4%, de overige 7% betreft 
andere.  
De verzekeraar SMA is de belangrijkste aandeelhouder met een belang van 52,6%. Daarnaast zijn 
er een 6-tal partijen die 33,6% aanhouden. De free float bedraagt aldus 13,8%.  
 

(in miljoen EUR) FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
Huuropbrengsten 59,600 68,400 67,242 96,996 93,800
Groei in % n.r. 14,8% -1,7% 44,2% -3,3%

 Bedrijfsresultaat 46,200 52,800 47,700 69,400 68,800
Financieel resultaat -9,600 -9,700 -11,041 -19,058 -17,700
Resultaat portefeuille -20,500 -26,500 -48,400 -42,400 n.b.

Koers 29,90 Nettowinst 17,100 17,300 -14,744 1,406 50,700
Aantal aandelen (m) 16,59 Courant resultaat 35,400 43,600 35,900 50,000 50,700

Marktkapitalisatie (m) 496,03    
FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E

Eigen vermogen (FY19) 639,70 Winst per aandeel 1,76 1,42 -1,17 0,09 3,06
Schuldgraad (FY19) 49,0% Courante winst per aandeel 3,64 3,58 2,86 3,10 3,06

Bruto dividend 3,00 3,00 3,00 2,25 2,00
  Intrinsieke waarde (EPRA) 58,80 58,20 50,10 52,20 n.b.
  Premie/discount -23,1% -14,1% -32,1% -42,7% n.b.

Dividendrendement * 6,6% 6,0% 8,8% 7,5% 6,7%
*: op basis van de koers op het einde van het jaar, voor 2019 en 2020E de huidige koers
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Resultaten eerste helft 2020 
De groep zette zijn strategische heroriëntering verder met de geplande verkoop van voor 190 
miljoen euro vastgoed, waarvan al 50% is afgerond. De pijplijn van nieuwe projecten met een 
waarde van 96 miljoen euro is al voor twee derde uitgevoerd. Op financieel gaf het een 
eeuwigdurende en achtergestelde lening uit met een coupon van 4,5%, die tot een daling van de 
schuldgraad tot 39% (was 49% eind 2019) leidt. Deze lening wordt gelijkgesteld met eigen 
vermogen, maar heeft geen uitgifte van nieuwe aandelen tot gevolg. Ook werd er beslist om over 
2020 het dividend te verlagen van 2,25 euro naar 2 euro.  
Wat de corona-crisis betreft, was er vertraging, zowel van de verkopen, als van de bouwwerken. 
Naast beperkte huurtoezeggingen, stond de groep de gespreide betaling van huurgelden toe ten 
bedrage van 2 miljoen euro.  
De huurinkomsten in dit halfjaar daalden van 49 naar 47 miljoen euro. Verkopen hebben geleid tot 
een huurverlies van 2,9 miljoen euro, de investering in nieuwe aankopen voegde 1,2 miljoen euro 
huurinkomsten toe. Op vergelijkbare basis tot slot was er een daling van 0,3 miljoen euro door 
beperkte huurtoezeggingen aan enkele huurders.  
Zoals al vermeld, daalden de huuirkomsten 
met 4,1%. Door kostenbesparingen e.a. 
kon de groep niettemin het bedrijfs-
resultaat met 6,2% lagen stijgen. Het 
financiële resultaat verbeterde licht door 
een beperkte daling van de schuld en een 
daling van de financiële kost van 2,07% 
naar 1,82%.   
Het courant resultaat nam 9,5% tot 23 miljoen euro, per aandeel is er een toename van 5,7% tot 
1,30 euro.  
De herwaardering van het vastgoed was wederom negatief, -9,4 miljoen euro, bestaande uit 
afwaarderingen voor 25,3 miljoen euro en een meerwaarde op verkopen van 15,9 miljoen euro. In 
totaal kwam het netto resultaat uit op 13,4 miljoen euro.  
De intrinsieke waarde (EPRA triple net) steeg 0,3% tot 54,4 euro per aandeel, een bemoedigende 
evolutie rekening houdend met het feit dat het dividend in de eerste jaarhelft uitbetaald is geweest.  
De bezettingsgraad stijgt naar 82,9% rekening houdend met diverse opleveringen in de tweede 
jaarhelft, eind 2019 was dat 82,1%.  
 
Conclusie 
In 2018 verkregen we aandelen van Société de la Tour Eiffel door de overname van Affine die met 
nieuwe aandelen Tour Eiffel betaald werd. Een eerste frustratie was dat de overname van Affine 
niet gepaard ging met een overnamepremie. De hoofdaandeelhouder wou duidelijk snel van zijn 
belang af en liet daarenboven een betaling in nieuwe aandelen Société de la Tour Eiffel toe. 
Daarenboven verkocht die hoofdaandeelhouder onmiddellijk zijn nieuwe aandelen Tour Eiffel, met 
een zekere koersdruk tot gevolg en dat is onze tweede frustratie.  
De resultaten evolueerden ook niet in de goede zin, de frequente problemen van groepen in 
kantoorvastgoed manifesteerden zich ook hier. Vandaag lijkt het ergste wel achter de rug en vindt 
de koers een bodem rond 30 euro. Het aandeel noteert nu ongeveer 10 keer het courant resultaat, 
heeft een bruto dividendrendement van 6,7% en de discount tegenover de intrinsieke waarde komt 
uit op 40% 
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(in miljoen euro) 19H1 20H1 Δ19/20
Huurinkomsten 49,0 47,0 -4,1%
Bedrijfsresultaat 30,5 32,4 6,2%
Financieel resultaat -9,0 -8,8
Courant resultaat 21,0 23,0 9,5%
Idem per aandeel 1,23 1,30 5,7%
Herwaardering vastgoed -16,7 -9,4
Herwaardering fin. instrumenten -1,9 -0,2
Netto resultaat 2,4 13,4 458,3%


