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Bedrijfsomschrijving 
Xior is een GVV, gespecialiseerd in studentenhuisvesting. De groep ontstond in 2007 en verrichtte 
toen de eerste investeringen. In 2013 werd de stap naar Nederland gezet. De groep kwam in 
december 2015 naar de beurs en had eind 2015 een portefeuillewaarde van 196 miljoen euro. Eind 
2021 was dat reeds 1,967 miljard euro met 13.755 studentenkamers. Met de lopende projecten 
erbij komt de groep uit op ongeveer 2,6 miljard euro bestaand uit 20.000 studentenkamers. De 
pijplijn heeft een waarde van 806 miljoen euro, 600 miljoen euro hiervan moet nog besteed worden, 
voor 2022 gaat het om een bedrag van 204 miljoen euro.  
De groep omvat 162 projecten die gelegen zijn in 32 verschillende steden in 4 landen. Nederland 
is goed voor 52% van de portefeuille (bij beursintroductie was dat 15%), België voor 29% (85% bij 
beursintroductie), Spanje voor 14% en Portugal voor 6%. In februari 2022 verwierf Xior een eerste 
project in Warschau, Polen, goed voor 500 studentenwoningen, voor 32 miljoen euro met een bruto 
aanvangsrendement van 9%. De ambitie van Xior is om er op termijn een portefeuille van 2.500 
eenheden uit te bouwen, goed voor 10% van de totale portefeuille.  
 
 
Resultaten 2021 
Na een beperkte groei van de portefeuille met slechts 3% in de eerste jaarhelft, sloot Xior 2021 af 
met een groei van de portefeuille van 26,4% tot 1,967 miljard euro. Door de combinatie van 
acquisities uit 2020, de toevoeging van nieuwe projecten en een door een groei van 2% op 
vergelijkbare basis stegen de netto huuropbrengsten met 37,5% tot 79,6 miljoen euro.  
 

 
 
 
 
 

(in miljoen EUR) 2017 2018 2019 2020 2021 2022E
Huuropbrengsten 18,285 30,245 45,056 57,896 79,599 n.b.
Groei in % 66,7% 65,4% 49,0% 28,5% 37,5% n.b.

 Bedrijfsresultaat 13,245 23,323 35,069 44,471 58,232 n.b.
Financieel resultaat -1,750 -4,179 -7,621 -7,611 -9,712 n.b.
Resultaat portefeuille 1,722 5,722 4,023 -66,230 32,761 n.b.

Koers 48,15 Nettowinst, deel groep 10,954 16,105 7,659 -41,773 82,313 55,600
Aantal aandelen (m) 27,781 Courant resultaat 9,772 16,179 23,975 33,299 44,379 55,600

Marktkapitalisatie (m) 1.337,7 Bezettingsgraad 97,9% 98,9% 98,0% 97,7% 98,0% n.b.

Intrins. waarde (dec/21) 36,13 2017 2018 2019 2020 2021 2022E
Schuldgraad (dec/21) 47,6% Winst per aandeel 1,60 1,45 0,51 -2,14 3,34 2,00

Courant resultaat per aandeel 1,43 1,46 1,60 1,70 1,80 2,00
  Netto dividend 0,84 0,88 0,91 0,95 1,01 1,12
  Intrinsieke waarde 27,47 29,78 32,71 31,34 36,13 n.b.

Premie/discount 31,1% 21,9% 51,9% 53,5% 33,3% n.b.
Dividendrendement * 2,3% 2,4% 1,8% 2,0% 2,1% 2,3%

 *: op basis van koersen op het jaareinde, voor 2021 en 2022E de huidige koers

XIOR

25 februari 2022

IPO '15 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aantal studentenunits 2.035 2.531 3.678 5.505 7.932 11.338 13.755
Waarde in miljoen euro 200 265 493 818 1.191 1.556 1.967
Groei # units 24,4% 45,3% 49,7% 44,1% 42,9% 21,3%
Groei in miljoen euro 32,5% 86,0% 65,9% 45,6% 30,6% 26,4%
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Tegenover die huurgroei van 37,5%, stond 
een groei van het bedrijfsresultaat van 
30,9%, lager dan de huurgroei dus. Feit is 
dat de Spaanse gebouwen meer diensten 
aanbieden aan de studenten, wat met 
hogere kosten gepaard gaat. Het 
toenemend belang van de Spaanse activa 
weegt dus op de bedrijfsmarge (daling van 
76,8% in 2020 naar 73,2% in 2021). Dit 
wordt ruim gecompenseerd door het 
hogere rendement (1 tot 1,5%) op die 
Spaanse activa.  

 

Het financiële resultaat ging met 2,1 miljoen euro achteruit door een toename van de gemiddelde 
financiële schuld, de financiële kost steeg marginaal van 1,85% naar 1,86%. De schuldgraad 
daalde wel van 54,2% eind 2020 naar 47,6% eind 2021, vooral een gevolg van de 
kapitaalverhoging van februari 2021. 
Door de stijging van het resultaat in Nederland en door de eerste geboekte resultaten in Spanje en 
Portugal namen ook de belastingen toe, dit met 1,2 miljoen euro, van 2,9 naar 3,7 miljoen euro. 
Het courant of EPRA resultaat kwam uit op 44,4 miljoen euro, of een groei van 33,3%. Per aandeel 
was de aangroei beperkt tot slechts +5,8% tot 1,80 euro door een belangrijke toename van het 
aantal uitstaande aandelen.  
Dan zijn er nog de niet-cash kosten, met name de herwaarderingen van de vastgoedportefeuille 
en van de financiële indekkingsinstrumenten. De herwaardering van het vastgoed was in 
belangrijke mate positief ten bedrage van 32,8 miljoen euro. In 2020 was er uit vrees voor de 
coronacrisis een belangrijke afwaardering, maar die vrees is onterecht gebleken, terwijl de 
marktrendementen blijven dalen. De herwaardering van de financiële indekkingsinstrumenten was 
positief en dit ten bedrage van 12,3 miljoen euro. Dit is het gevolg van de hogere marktrente. 
Het netto resultaat tot slot steeg naar 82,3 miljoen euro, terwijl er vorig jaar een min van 41,8 miljoen 
euro op het bord stond door negatieve herwaarderingen. Zoals vroeger al aangegeven, is vooral 
de evolutie van het courant resultaat per aandeel belangrijk bij de analyse van de cijfers.  
Voor 2022 verwacht het management een courant resultaat per aandeel van 2 euro (+11%!) en 
een bruto dividend van 1,60 euro (+11%). Heel opmerkelijk is dat het management zich ook al heeft 
uitgesproken over 2023. Voor dat jaar wordt minstens een groei van 10% van het courant resultaat 
per aandeel verwacht, dus minstens 2,20 euro.  
 
Discussie met CEO 
Tijdens, maar vooral na de analistenvergadering, hadden we de kans om uitgebreid met de CEO 
van Xior van gedachten te wisselen. Het was ook alweer een tijd geleden.We geven een overzicht 
van enkele elementen die aan bod kwamen:  
- Spanje: in juli 2021 lanceerde Xior een overnamebod op het beursgenoteerde Student 

Properties Spain (eigen vermogen 58,5 miljoen euro, portefeuille van 3 residenties met 
studentenwoningen 725 bedden met waarde van 88 miljoen euro). De groep heeft het statuut 
van een Spaanse GVV of Socimi. Xior heeft 99,85% in handen gekregen en houdt de 
beursnotering aan omwille van de fiscale voordelen. Er is geen plan om andere gebouwen in 
dat bedrijf in te brengen. Er wordt een andere piste gevolgd. Zo lopen er gesprekken met de 
Spaanse overheid om het lokale Socimi-statuut te bekomen, van deze gesprekken zouden ook 
de andere Belgische GVV’s met Spaanse activa (bv. Cofinimmo, Ascencio en Care Property 
Invest) kunnen profiteren. Het voordeel van dat statuut is dat er geen vennootschapsbelasting 
meer verschuldigd zal zijn, ook op de intrinsieke waarde kan er een positieve impact zijn.  

(in miljoen euro) 2020 2021 Δ20/21
Netto huuropbrengsten 57,896 79,599 37,5%
Bedrijfsresultaat 44,471 58,232 30,9%
Bedrijfsmarge 76,8% 73,2% n.r.
Financieel resultaat -7,611 -9,712 n.r.
Belastingen -2,889 -11,291 n.r.
Courant resultaat 33,299 44,379 33,3%
Courant resultaat p/a 1,70 1,80 5,8%
Herwaardering vastgoed -66,230 32,761 n.r.
Herwaardering indekkingen -9,513 12,323 n.r.
Netto resultaat -41,773 82,313 n.r.
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- Nieuwe (veelal nog te bouwen) projecten met aantrekkelijke rendementen werden 
binnengehaald: 

o Nederland: met rendementen van 6%, 6,2% en 7% versus marktrendement van 
5,87%. Er vinden nu zelfs transacties in de markt plaats aan slechts 4% rendement 

o Spanje: met rendementen van 7% tot 8% versus marktrendement van 5,39% 
- Het academiejaar 2021/22 was heel sterk qua reservaties en Xior merkt nu een nog sterkere 

evolutie in die jaar dat ze voor het academiejaar 2022/23 sneller met de verhuur zal starten. 
Ook ligt de retentiegraad (studenten die blijven/verlengen) heel hoog. Daarnaast zijn er veel 
studenten die nog een jaar langer studeren, om het ‘verloren jaar’ goed te kunnen maken 

- Dankzij de heel hoge vraag (en ook door het beperkte aanbod) zal Xior in staat zijn om de 
huurprijzen te laten stijgen, meer dan de inflatie 

- Desinvesteringen: de portefeuille van het overgenomen Quares Student Housing bevat diverse 
kleinere gebouwen die voor verkoop in aanmerking komen  

- Ondanks de hogere marktrente zal de financiële kost rond 1,85% blijven schommelen. Xior kan 
meer gebruiken maken van de uitgifte van handelspapier aan heel aantrekkelijke voorwaarden.  

- Toekomstige acquisities: Xior ziet nog mogelijkheden om activa te kopen aan 6% rendement 
- De intrede in nieuwe landen (bv. Italië, Frankrijk, Polen of Noord-Europa) wordt niet uitgesloten. 

Dit is niet dringend, want in de 4 kernlanden is er nog genoeg groeipotentieel. Ondertussen 
werd een eerste investering in Polen aangekondigd (zie blad 1).  

 
Conclusie 
Xior heeft sinds zijn beursintroductie een heel sterk en succesvol parcours afgelegd en is vandaag 
uitstekend gepositioneerd om die prestatie in de volgende jaren door te trekken. De 
winstverwatering ten gevolge van de kapitaalverhoging van februari 2021 verhinderde een stijging 
van het courant resultaat per aandeel in de eerste helft van dit boekjaar, maar door de toevoeging 
en bijdrage van nieuwe projecten in de tweede jaarhelft (-> hogere schuldgraad) werd 2021 
afgesloten met een 5,8% hoger courant resultaat per aandeel. Maar 2022 en zelfs 2023 worden 
nog beter. Zo gaat het management uit van een stijging van het courant resultaat per aandeel van 
11% voor 2022 en van 10% voor 2023! 
Een blik op de evolutie van de ratio 
koers/courant resultaat leert dat het aandeel 
vandaag historisch gezien heel goedkoop 
noteert. Enerzijds bevindt de huidige koers 
zich op hetzelfde niveau als in oktober 2019, 
terwijl het resultaat is blijven stijgen. 
Anderzijds integreren we de mooie 
vooruitzichten voor 2022 en 2023 en afgezet 
tegenover de huidige koers (voor de andere 
jaren koers op jaareind) geeft dat een lage 
ratio.  

Grafiek: evolutie ratio koers/courant resultaat 

 
We herinneren eraan dat we vroeger regelmatig de relatief hoge waardering van Xior benadrukt 
hebben, maar vandaag daarentegen valt die waardering heel goed mee. We sluiten zelfs niet uit 
dat het bedrijf het nog beter doet in 2022 dan vooropgesteld, wat de waardering nog meer ten 
goede zal komen.  
Niet onbelangrijk is dat deze aantrekkelijke waardering koersondersteunend kan werken in een 
omgeving van stijgende rentevoeten. In een klimaat van oorlogsdreiging is die bescherming 
niettemin heel beperkt. We hopen wel dat die oorlogsdreiging een kort leven beschoren is.  
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