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Qrf City Retail zet belangrijke stap in de herontwikkeling van het Century Center in 

Antwerpen 

 

Het iconische Century Center complex, gelegen op de Keyserlei in Antwerpen, deed eerst dienst als hotel 

en werd in 1979 omgevormd tot een winkelgalerij en kantorencomplex. Het deel van het Century Center dat 

eigendom is van Qrf is gewaardeerd op 26,8 MEUR1, goed voor 9,2% van de totale vastgoedportefeuille van 

Qrf. Het deel Qrf omvat een winkelgalerij met een dertigtal units en een parkeergarage. De overige delen 

van het complex zijn in handen van de investeringsmaatschappij Baltisse.  

 

Na een jarenlange standstill om het project te kunnen ontwikkelen, heeft Qrf een bindend akkoord gesloten 

met Baltisse voor de gezamenlijke herontwikkeling van het Century Center complex. Door deze 

samenwerking zal het volledige complex als één geheel worden herontwikkeld tot een project dat retail 

combineert met parkings en kantoren, welke zullen voldoen aan de hedendaagse noden. 

 

De samenwerking zal verlopen door middel van een inbreng door Baltisse en Qrf van hun respectievelijke 

eigendomsbestanddelen in joint venture vennootschappen. Qrf zal als gevolg van deze overeenkomst, op 

het ogenblik van inbreng (voor een waarde van 19,2 MEUR) 30% in de joint venture vennootschappen 

aanhouden en daar bovenop een cash bedrag van 7,6 MEUR ontvangen. Deze verrichtingen worden 

gewaardeerd aan reële waarde. Partijen streven naar een inbreng in de tweede helft van 2020, afhankelijk 

van het verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige vergunningen. Tijdens de periode tot aan inbreng 

behoudt Qrf de huurinkomsten op haar eigendomsbestanddelen.  

 

William Vanmoerkerke, CEO Qrf City Retail: 

“Met deze transactie wordt zowel op korte als op lange termijn waardecreatie voor de aandeelhouder 

gerealiseerd. Ten eerste, bouwen we onze positie in het Century Center af, waardoor het gewicht van het 

Century Center in de totale portefeuille daalt. Ten tweede, stappen we in een sterk ontwikkelingsverhaal, op 

èèn van de beste locaties van Antwerpen, samen met een partij die een bewezen expertise en know-how 

heeft in het realiseren van dergelijke projecten.” 

 

                                                           
1 Reële waarde van de erfpachtrechten geschat op 26,0 MEUR en 0,8 MEUR voor de participatie (51%) in Century Center 
Freehold BVBA 
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Over Qrf City Retail: 

Qrf City Retail is een Belgische openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV of BE-REIT) die gespecialiseerd is in de 

niche van binnenstedelijk winkelvastgoed in België en Nederland. Meer bepaald is de vennootschap actief in de verwerving, 

herontwikkeling en verhuur van winkelvastgoed met een focus op City Retail gelegen in de zogenaamde Golden Mile, de straten in 

de binnenstad die dominant zijn in hun verzorgingsgebied. Op 31 maart 2019 bestaat de portefeuille uit 53 winkelsites met een totale 

Reële Waarde van 292 MEUR. Qrf City Retail is sinds december 2013 genoteerd op Euronext Brussel (QRF:BB). Op 31 maart 2019 

bedraagt de marktkapitalisatie 105 MEUR.  

 

 

Voor meer informatie: 

William Vanmoerkerke 

CEO 

Tel.: +32 3 233 52 46 

william.vanmoerkerke@qrf.be 

Tom Schockaert 

CFO 

Tel. +32 3 233 52 46 

tom.schockaert@qrf.be  

 

 

 

Voorzichtigheid omtrent voorspellingen 
 
Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico’s en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, 
verwachtingen en voornemens van Qrf. Lezers worden erop gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico’s 
inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die Qrf voor een groot stuk 
niet onder controle heeft. Indien één of meer van deze risico’s of onzekerheden zich zouden voordoen of indien gehanteerde 
basishypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijk resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of 
geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt Qrf geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze 
vooruitzichten. 
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