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Happening 2018

Een op de Happening 
geïnformeerde belegger 

is er twee waard

De vrees voor een hogere rente zorgt voor deining op de beurzen. Meer koers-
schommelingen betekent meer risico, maar ook meer kansen! Toch voor zij die 
met kennis van zaken handelen. 

Van die hogere rentevergoeding merkt u wellicht nog maar bijzonder weinig. 
De Belgische 10-jaars rente veerde op vanaf een bijzonder laag niveau en komt nog 
steeds nauwelijks aan 1 %. 
En hebt u al bericht ge-
kregen dat de rente op 
uw spaarboekje omhoog 
gaat? Ik alleszins niet. 
Die blijft steken op 0,11 %. 
Er is nog een lange weg te 
gaan vooraleer deze rente 
zal kunnen concurreren 
met het dividendrende-
ment op aandelen.
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Maar de twijfel is gezaaid. De VFB-Happening zal geen dag te vroeg 
komen. Niet dat u hier een eenduidig antwoord op al uw vragen mag ver-
wachten. Maar er zal ongetwijfeld een kader geschetst worden, waardoor 
u zich beter zal kunnen oriënteren. U zal de sfeer kunnen opsnuiven die 
er heerst bij de top van de beursgenoteerde bedrijven en bij de andere 
beleggers. U zal met hen van mening kunnen wisselen. Als er één beleg-
gerscongres is dat u niet mag missen, dan is het wel de VFB-Happening.

U krijgt ook te horen wat de hoofdeconoom van Belfius, Geert Gie-
lens, ervan denkt. De heer Gielens was enkele jaren geleden al eens te 
gast en wij kwamen na zijn uiteenzetting slimmer uit de zaal. Zal de eco-
nomie doorgaan op het huidige elan? Komt er terug inflatie? Zal de rente 
verder stijgen? De dollar, zal die verder verzwakken? En – last but not 
least – wat met de aandelenmarkten? De voordracht van Geert Gielens 
zal direct de toon van de dag zetten.

Eén van de eerste stelregels van beleggers is evenwel: ‘beleg in wat je 
kent.’ Vandaar dat de bedrijfsvoordrachten zo belangrijk zijn. En welke 
bedrijven kan je beter leren kennen dan Belgische bedrijven? Liefst 12 
voordrachten door vooral ceo’s van Belgische bedrijven die hun bedrijf 
aan u voorstellen en hun uiterste best zullen doen om hun strategie uit 
de doeken te doen. Met die kennis leest u de berichtgeving in de pers 
misschien heel anders. Een ceo in levende lijve aan het woord horen, zegt 
zoveel meer dan het nieuws op afstand. In ieder geval is het dan aan u 
om een beter oordeel te vellen. Is die man (of vrouw) mijn vertrouwen 
waard? De voordrachten gaan zoals steeds door in twee grote cinemaza-
len, namelijk zaal 5 en 6. Comfortabele Kinepolis cinemazetels zorgen 
ervoor dat u zich 100 % kan concentreren op het podium.

Sven Sterckx 
voorzitter VFB 3Gids voor de



Roularta klimt er als een van de eersten op. En met de drukke tijden 
die de onderneming achter de rug heeft zijn er dus redenen te over om 
Rik De Nolf opnieuw naar ons congres te halen. Roularta verkocht zijn 
50 % in Medialaan (VTM, Q-Music …) aan de Persgroep en zal de 50 % 
van deze laatste in Mediafin (De Tijd) overnemen. Aan deze ‘ruil’ hield 
Roularta meer dan 200 miljoen euro cash over. Kort daarna nam Rou-
larta ook de titels van Sanoma in België over. Er beweegt dus heel wat. De 
mediagroep staat ook mee bovenaan de lijst van de eventuele ‘delisting’-
kandidaten. Laten we horen wat Rik De Nolf er zelf over zegt.

Voor de naamsverandering ging Celyad door het leven als Cardio3 
Biosciences. Aanvankelijk trok het biofarmaceutisch bedrijf de aandacht 
met C-cure, een middel om chronisch hartfalen tegen te gaan. Nu zet 
Celyad de expertise in celtechnologie vooral in om kanker te bestrijden. 
Hierbij focust het zich op gespecialiseerde behandelingen met CAR-T-
cellen. Bij de CAR-T-therapie worden T-cellen uit het immuunsysteem 
van de patiënt verzameld en veranderd in ‘Chimeric Antigen Recep-
tors’ (CAR) om kanker te kunnen bestrijden. In 2013 kreeg het bedrijf 
een beursnotering op Euronext Brussel en in juni 2016 trok het ook naar 
Nasdaq. Sinds de beursnotering maakte de koers nogal wat bokkespron-
gen en het aandeel wordt door analisten heel wat potentieel toegeschre-
ven. Maar de risico’s zijn navenant. Kom luisteren hoe oprichter en ceo 
Christian Homsy daar tegenover staat.

Om zich van de concurrentie te kunnen onderscheiden, om te vol-
doen aan de hoogste bouwnormen en om de productiekosten te opti-
maliseren, investeerde Deceuninck de voorbije 3 jaren volop. Geleidelijk 
aan zullen hiervan de vruchten worden geplukt, maar de economische 
situatie in Turkije kan natuurlijk wel roet in het eten gooien. We kijken 
uit naar de volgende stappen die de groep zal zetten (o.a. in Colombia). 
Het is meteen ook de eerste keer dat we ondernemer Françis Van Eeck-
hout, ceo en voor meer dan een kwart eigenaar van Deceuninck, mogen 
verwelkomen.

Studentensponsors

‘Meer koersschommelingen, meer risico,  
meer kansen (voor wie al weet waar en 

hoe toe te slaan)’
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Greenyard haalde alweer geregeld de krantenkoppen. Als nummer 
1 in verse groenten en fruit speelt Hein Deprez zijn rol in de consolida-
tie van de sector. De Europese groenten- en fruitmarkt blijft immers erg 
versnipperd. Maar de ambities van Greenyard stoppen hier niet en het 
bedrijf wil duidelijk ook buiten Europa groeien. Bewijze de weliswaar 
mislukte overname van het dubbel zo grote Dole Foods. Hein Deprez 
zelf neemt de honneurs waar.

Agfa-Gevaert is een weerkerende gast op de VFB-congressen. Ceo 
Christian Reinaudo timmert ondertussen al bijna tien jaar aan de trans-
formatie van de groep die zowel in de grafische divisie als in de He-
althCare afdeling wereldwijd respect afdwingt met vooral uitstekende 
producten. Hoewel de groep ondertussen al jarenlang heel wat cash ver-
diende, blijven de resultaten te wisselvallig, vinden vele beleggers. Een 
van de redenen is dat Agfa-Gevaert nogal wat uiteenlopende activiteiten 
heeft. Is met de afsplitsing van Healthcare IT (en andere activiteiten? )de 
finale van de transformatie eindelijk in zicht? 

Voor de eerste keer prijkt ook Rik Scheerlinck, de financieel direc-
teur van KBC in opvolging van Luc Popelier, op de affiche. KBC wordt als 
een van de ‘beste’ banken genoemd en is een van de sterkste spelers op 
het gebied van winstgevendheid, kapitaalsterkte en dividendverwachtin-
gen. Wat is nu de precieze invloed van de rente? Een aandeel dat daar 
garen bij kan spinnen?

‘Een ceo in levende lijve aan het woord 
horen, zegt zoveel meer dan het nieuws 

op afstand’
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Mithra Women’s Healthcare, kortweg Mithra, heeft twee mogelijke 
blockbusters in de pijplijn namelijk Donesta en Estelle. Ondertussen pu-
bliceerde het bedrijf van François Fornieri goede fase II klinische resulta-
ten voor Estelle (anticonceptie). Het middel blijkt minder bijwerkingen 
te hebben dan bestaande middelen.  Nog voor einde maart worden fase 
II testresultaten verwacht voor Donesta (tegen opvlieger in de meno-
pauze). In het derde kwartaal kunnen we dan uitkijken naar de fase III 
testresultaten van Estelle (contraceptie) voor Europa en Rusland. In de 
eerste helft van volgend jaar volgen dan de testresultaten voor Amerika 
en Canada. Uiterst cruciale ontwikkelingen.

Groeien! Dat is wat Sipef hoog in het vaandel draagt. Naast de ge-
stage uitbreiding van het beplante areaal in de bestaande plantages, ver-
richtte Sipef in 2017 enkele transacties die de productie-areaal met 30 % 
verhoogden. Die groei kwam ten dele al tot uiting in de resultaten over 
2017. We kijken reikhalzend uit naar de volgende stappen in dat groei-
verhaal.

Als een van de meer cyclische aandelen op Euronext Brussel, moet 
Recticel ten volle kunnen profiteren van de goede economische groei 
in Europa. Tevens profiteert het bedrijf van de nieuwe automobielcon-
tracten en van de hoge vraag naar bouwisolatie. De hogere grondstoffen-
prijzen gooien wel tijdelijk roet in het eten. Die kunnen soms maar met 
vertraging doorgerekend worden. De vraag is nu of de koers al niet teveel 
vooruitgelopen is op die positieve marktomgeving.

Dankzij de straffe prestaties (lees hoge EBITDA-marges) in de be-
staande cinemacomplexen in België, Frankrijk en Spanje genereert 
Kinepolis heel veel vrije cash. Die overvloedige cash stroomde eerst 
rechtstreeks naar de aandeelhouders, maar wordt nu ook aan het werk 
gezet voor overnames in Nederland, Luxemburg en heel recent Canada. 
Indirect worden de aandeelhouders hier ook beter van. ‘The sky’ lijkt ‘the 
limit’ te zijn, of toch niet? Ceo Eddy Duquenne zal het vertellen in een 
van zijn ‘eigen’ cinemacomplexen.
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Immocorner

Tijdens de pauzes kan u genieten van een heerlijke kop Miko-
koffie en uw ogen en oren de kost geven op de talrijke stands in 
de Hollywoodzaal. Hier kan u rechtstreeks contact leggen met de 
ceo’s, cfo’s en/of investor relations van de beursgenoteerde bedrij-
ven. Maar er is nog meer te doen. Tijdens de pauzes kan u in de 
immocorner terecht waar liefst 10 GVV’s (Gereglementeerde Vast-
goed Vennootschappen) zich kort en krachtig voorstellen. Waar 
richten ze zich op? Welke zijn de nieuwe projecten? Elk bedrijf 
krijgt hiervoor zowat 10 minuten toegewezen en de grootste GVV-
specialist van België, Gert De Mesure, zal er als moderator op toe-
zien dat deze wordt gerespecteerd. We zetten de deelnemers even 
op een rijtje: Leasinvest RE, Care Property Invest NV, Cofinimmo, 
Aedifica, Montea, Intervest Offices & Warehouses NV, Home In-
vest Belgium, Xior Student Housing, WDP, Qrf City Retail.
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ImmoCorner

Beleggen in vastgoed, zij het nu direct in gebouwen of 

indirect via aandelen van GVV’s of vastgoedontwikke-

laars, blijft de Vlaamse belegger bekoren. De lage rente-

stand is hier natuurlijk niet vreemd aan. Of het een zor-

geloze belegging is en blijft, daar zijn we vandaag niet 

zo zeker van. De vraag is hoe de fysieke en de financiële 

vastgoedmarkten gaan reageren als de rentevoeten 

geleidelijk verder gaan stijgen. Dat de koersen van de 

Belgische GVV’s niet eeuwig zullen blijven stijgen, was 

duidelijk in de afgelopen maanden. Dit wordt geïllus-

treerd in de overzichtstabel hieronder, waarbij opvalt 

dat slechts 5 van de 17 Belgische GVV’s vandaag hoger 

noteren dan begin 2017. Wel ontving de belegger een 

mooi dividend, maar in sommige gevallen was dit niet 

voldoende om de koersdaling te compenseren.Het 

voordeel van die lagere koersen, is dat de gemiddelde 

ratio koers/courant resultaat gedaald is van 18,9 naar 

18,2 op basis van de cijfers van 2017. Het brutodivi-

dendrendement staat nu op 5,01 %.

Tegen de gevolgen van de hogere langetermijn-

rente staat het management van de GVV’s machteloos. 

Het enige indirecte wapen dat ze in handen hebben, is 

de groei van het courant resultaat van hun GVV. Vooral 

WDP (+ 19,2 %) en Aedifica (+ 9,7 %) werden beloond 

voor de constante en/of sterke toename van hun cou-

rant resultaat. WDP gebruikt winstreservering om het 

courant resultaat te laten aangroeien, in combinatie 

met een continue stroom van acquisities, Aedifica ging 

over tot een betere benutting van de schuldgraad (lees 

verhoging), ook in combinatie met een golf van aanko-

pen en ontwikkelingen. 

In de beknopte tijdspanne die de 10 aanwezige GVV’s 

ter beschikking hebben in onze Immocorner, zullen we 

dan ook proberen de nadruk te leggen op hun groei-ini-

tiatieven. De tijdspanne is inderdaad beperkt, maar zal 

het aanwezige VFB-lid meer dan genoeg gesprekstof 

bieden om op de stand van de verschillende GVV’s ver-

der in discussie te gaan met het management. Ook wij 

staan ter beschikking voor verdere discussie. 

VFB Happening 2018

(koersen 12 maart 2018)  Beurs- Sinds Sinds   Netto Netto div.-

 
Koers waarde* 30/12/15 30/12/16 NAV Disc.(-) dividend** rendement** Schuld %

Aedifica 
78,00 1.402,1 28,8% 9,7% 49,55 57,4% 2,13 2,7% 44,70%

Ascencio 
53,20 345,7 -11,0% -15,1% 54,92 -3,1% 2,31 4,3% 41,20%

Befimmo 
53,50 1.368,5 -2,7% 0,3% 56,63 -5,5% 2,42 4,5% 39,61%

Care Property Invest 18,95 366,2 24,7% -7,3% 11,29 67,8% 0,58 3,1% 35,39%

Cofinimmo 105,30 2.142,4 7,0% -3,1% 89,31 17,9% 3,85 3,7% 43,80%

Home Invest B. 84,40 269,2 -8,9% -10,9% 65,98 27,9% 3,15 3,7% 51,80%

Immo Moury 49,20 22,8 -6,3% -11,7% 48,37 1,7% 1,61 3,3% 18,50%

Intervest Offices 23,00 423,3 -5,6% -3,8% 19,52 17,8% 0,98 4,3% 44,60%

Leasinvest RE 96,20 475,1 3,3% -8,8% 77,40 24,3% 3,50 3,6% 57,14%

Montea 
43,90 509,7 12,0% -5,3% 28,67 53,1% 1,52 3,5% 51,90%

QRF 
23,20 119,0 -13,8% -13,7% 23,78 -2,4% 0,95 4,1% 52,69%

Retail Estates 71,90 674,6 -9,0% -4,4% 57,93 24,1% 2,52 3,5% 58,80%

VastNed Retail Belgium 56,00 284,4 0,0% 4,0% 54,05 3,6% 1,83 3,3% 27,00%

Warehouses Estates 54,00 171,0 -12,3% -16,0% 48,61 11,1% 2,42 4,5% 39,27%

WDP 
101,20 2.169,7 24,6% 19,2% 56,30 79,8% 3,15 3,1% 53,10%

Wereldhave Belgium 94,60 656,4 -14,0% -12,2% 89,25 6,0% 3,57 3,8% 29,00%

Xior 
37,40 304,0 40,1% 4,9% 27,47 36,1% 0,84 2,2% 53,62%

Bel-20 
4.002,5  8,2% 11,0%

EPRA Belgium 1.334,0  9,7% 2,5% 

EPRA Eurozone 2.542,3  8,6% 7,6%

* In miljoen euro    ** Na 30% R.V., vanaf 2017 15% voor Aedifica en CPI
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HOME INVEST BELGIUM

Bedrijfsomschrijving

Home Invest Belgium werd in 1999 erkend als residen-

tiële vastgoedbevak, en sinds 2014 als residentiële 

GVV. Eind 2017 bestond de portefeuille voor 65,10 % uit 

niet-gemeubelde appartementen, 6,53 % betreft ge-

meubelde appartementen, 13,43 % woningen, 1,45 % 

rusthuizen, 10,71 % commercieel vastgoed en kantoren 

beslaan de resterende 2,79 %. 62,97 % is gelegen in het 

Brussels Gewest, 16,12 % in Wallonië, 9,31 % in Vlaande-

ren en 11,61 % in Nederland. In Nederland bezit de groep 

248 vakantiehuizen en 40 appartementen in het vakan-

tiedomein Port Zélande van Center Parcs. 

De totale portefeuille eind 2017 had een waarde van 

457,6 miljoen euro en bestond voor 84,7 % uit verhuur-

de gebouwen, voor 2,11 % uit te verkopen eenheden en 

voor 13,11 % uit ontwikkelingsprojecten. De groep heeft 

gebouwen op 51 sites in eigendom, met afgerond 2.000 

verhuurbare eenheden. De bezettingsgraad kwam eind 

2017 uit op 90,49 %, relatief laag, maar een gevolg van 

de opname van pas opgeleverde en niet volledig ver-

huurde gebouwen. 

Voor de volgende jaren staat de ontwikkeling van 

330 nieuwe appartementen op het programma, even-

als de renovatie van 135 appartementen. Sinds 2014 

ontwikkelde men zelf 400 nieuwe appartementen en 

renoveerde men er 36. 

Beoordeling

Het marktrendement op woningen en appartemen-

ten is weinig aantrekkelijk in vergelijking met het ren-

dement in andere vastgoedsegmenten, maar dat kan 

Home Invest Belgium compenseren door regelmatig 

woningen en appartementen met meerwaarde te ver-

kopen aan particulieren. Deze regelmatige verkopen 

maken dat Home Invest Belgium relatief uniek is onder 

de Belgische GVV’s en dat de privé-woningmarkt het 

in België heel goed blijft doen, is dan ook mooi mee-

genomen. Gemiddeld verkoopt men 3 % à 4 % van de 

portefeuille per jaar, maar dit impliceert wel dat de 

portefeuille elk jaar minstens in dezelfde ordegrootte 

aangevuld moet worden. Een gebrek aan aantrekkelij-

ke investeringsobjecten maakt dat de groep sinds 2014 

zelf projecten is beginnen te ontwikkelen, vooral onder 

de vorm van herontwikkelingen, van bijvoorbeeld ou-

dere kantoor- of industriële gebouwen. Dankzij deze 

eigen ontwikkelingen is het courant resultaat de voor-

bije jaren sterk gestegen, maar dit komt te weinig tot 

zijn recht in de cijfers en de beoordeling van deze GVV. 

De focus ligt immers op het uitkeerbare resultaat, d.i. 

het courant resultaat aangevuld met de gerealiseerde 

meerwaarden. Een kleine berekening leert dat het cou-

rant resultaat in 2017 17 % steeg tegenover 2016 en 

zelfs 40 % hoger uitkwam dan het cijfer van 2015. 

Home Invest Belgium noteert in termen van koers/

uitkeerbaar resultaat (18,2 

over 2017) niet goedkoop, 

maar belangrijker is de groei 

van het resultaat en het di-

vidend jaar na jaar, de beste 

garantie op hogere beurs-

koersen op termijn.
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Home Invest Belgium
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Koers 
84,40

Aantal aandelen (m) 
3,19

Marktkapitalisatie (m) 269,2

Intrinsieke waarde (dec. 2017) 65,98

Schuldgraad (dec. 2017) 51,8 %

(in miljoen euro) 
FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17

Netto huurresultaat 
16,502 19,101 18,758 17,646 18,980 22,683

Groei in % 
4,9% 15,7% -1,8% -5,9% 7,6% 19,5%

Bedrijfsresultaat 
10,953 12,398 12,066 10,413 11,463 13,792

Financieel resultaat 
-5,997 -2,501 -7,064 -3,300 -3,035 -3,523

Resultaat portefeuille 
6,692 14,905 10,959 7,325 11,575 2,170

Nettowinst 
11,632 24,907 15,938 15,312 17,906 13,223

Uitkeerbaar resultaat 
10,960 11,495 13,120 13,144 13,857 14,830

Bezettingsgraad 
94,2% 95,0% 94,0% 95,0% 90,1% 90,5%

Winst per aandeel 
3,82 8,18 5,16 4,86 5,69 4,14

Uitkeerbaar resultaat p/a 3,60 3,78 4,25 4,18 4,40 4,65

Netto dividend* 
2,76 2,98 3,19 2,92 2,98 3,08

Intrinsieke waarde (reëel) 60,40 64,09 66,15 63,60 65,19 65,98

Premie/discount 
17,5% 18,6% 28,6% 44,1% 29,5% 27,9%

Dividendrendement** 
3,9% 3,9% 3,7% 3,2% 3,5% 3,6%

* 15% RV vanaf 2012, 27% vanaf 2015, 30% vanaf 2016

** Op basis van koersen op het einde van het jaar, voor 2016 en 2017 de huidige koers
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QRF CITY RETAIL

Bedrijfsomschrijving

QRF is een GVV (ex-vastgoedbevak), gespecialiseerd in 

winkelvastgoed. De groep werd eind 2013 opgericht en 

zette toen de stap naar Euronext Brussel. De focus ligt 

op binnenstedelijke winkels, die waren eind 2017 goed 

voor 89 % van de portefeuille. De overige 11 % bestaat 

uit baanwinkels of winkels in de periferie. De bruto-op-

pervlakte van het vastgoed in portefeuille beslaat onge-

veer 90.000 m2, de waarde bedraagt 287,4 miljoen en is 

verdeeld over 52 sites. 90 % bevindt zich in België, 10 % 

in Nederland. 

De modesector is met 60 % het sterkst vertegen-

woordigd in de portefeuille, gevolgd door food (8 %, 

o.a. KFC en Panos), door beautycare (6 % met huurders 

zoals Kruidvat en ICI Paris XL) en sport & vrije tijd (6 % 

met huurders zoals Hema en Neckermann). De groot-

ste huurder is H&M (16,2 % van de huurinkomsten), ge-

volgd door Inno (11 % van de huurinkomsten). Kruidvat 

(5 %) is de derde grootste, America Today is goed voor 

4 % van de huurinkomsten. De top-4 steden (Hasselt, 

Antwerpen, Leuven en Aalst) zijn goed voor 57,3 % van 

de portefeuillewaarde. 

AXA is de grootste aandeelhouder met een belang 

van 11,2 %, gevolg door de familie Vanmoerkerke met 

9,5 %. 

Beoordeling

QRF is naar de beurs gekomen met een groeiverhaal en 

dat komt het ook na (zie grafiek). Het mag wel geen 

groei zijn om de groei. De eerste bedoeling moet zijn 

om de vaste kosten die relatief zwaar doorwegen en die 

de marge onder de 80 % houden, te spreiden over een 

grotere portefeuille. Ten tweede is groei noodzakelijk 

om een regelmatig stijgend dividend aan te kunnen 

bieden. Een regelmatig stijgend dividend is immers de 

beste garantie op hogere aandelenkoersen. 

Maar net als enkele beursgenoteerde sectorge-

noten ondervindt QRF praktische problemen om aan-

trekkelijke overnames te verrichten. Enerzijds is er 

concurrentie van andere institutionele partijen en van 

privé-beleggers, anderzijds is er een grote selectiviteit 

vereist qua locatie en huurder. Een eerste stap richting 

Nederland zetten, is dan zeker geen slecht idee. Dat 

het rendement van deze eerste transactie slechts 4,8 % 

bedroeg, hoeft geen probleem te zijn bij een financie-

ringskost van 2 % over een langere periode en met lan-

ger lopende huurcontracten. 

Geen acquisities dus, maar eerder een consolidatie 

in de volgende maanden, dat kan de conclusie zijn. Het 

management sluit zelfs niet uit dat er bepaalde activa 

verkocht worden om te profiteren van de hoge prijzen, 

met als gevolg dat het courant resultaat hierdoor nega-

tief beïnvloed zou worden. We moeten dus afwachten 

wat 2018 brengt.

Vandaag noteert QRF met een koers/courant resul-

taat van 15,1 op basis van onze schattingen voor 2018), 

wat bijna 15 % lager dan het 

sectorgemiddelde is. Het net-

to dividendrendement van 

4,1 % scoort eveneens beter 

dan het sectorgemiddelde. 

Dat de aversie voor winkel-

vastgoed de waardering van 

QRF niet ten goede komt, mag 

niet betwijfeld worden.
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Qrf | 23 februari 2018

Koers 
23,80

Aantal aandelen (m) 5,130

Marktkapitalisatie (m) 119,0

Intrinsieke waarde (dec. 2017) 23,78

Schuldgraad (dec. 2017) 52,7 %

(in miljoen euro) 
FY14 FY15 FY16 FY17 FY18E

Huuropbrengsten 
8,131 9,305 13,581 14,940 15,600

Groei in % 
n.r. 14,4% 46,0% 10,0% 4,4%

Bedrijfsresultaat 
6,359 7,109 10,526 11,726 12,050

Financieel resultaat 
-1,730 -1,929 -2,722 -2,952 -3,200

Portefeuilleresultaat 
-1,166 -0,535 0,373 -3,605 n.b.

Nettowinst 
2,904 4,582 7,782 4,766 8,750

Courant resultaat 
4,570 5,116 7,409 8,332 8,750

Winst per aandeel 
0,89 1,33 1,67 0,91 1,54

Courant resultaat p/a 
1,40 1,49 1,59 1,59 1,54

Netto dividend 
0,98 0,96 0,94 0,95 0,95

Intrinsieke waarde (reëel) 23,13 23,32 23,93 23,78 n.b.

Premie/discount 
12,4% 15,4% 12,4% -2,4% n.b.

Dividendrendement 
3,8% 3,6% 3,5% 4,1% 4,1%

* Op basis van koersen op het jaareinde, voor FY16, FY17 en FY18E de huidige koers
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COFINIMMO

Bedrijfsomschrijving

Cofinimmo was de eerste Belgische GVV en is uitge-

groeid tot de grootste. Cofinimmo maakt deel uit van 

de Bel-20. De portefeuille had eind 2017 een waarde 

van 3,508 miljard euro. De portefeuilleverdeling was als 

volgt: kantoren 38,1 %, zorgvastgoed 45,3 %, distribu-

tienetwerken 15,8 % en andere 0,8 %. Initieel bestond 

de portefeuille voor 100 % uit kantoren, maar de voor-

bije jaren vond een belangrijke transformatie en diver-

sificatie naar rusthuizen en andere activa plaats. Het 

onmiddellijke voordeel van deze diversificatie is een 

verlenging van de gemiddelde duur van de huurcon-

tracten en dus een grotere stabiliteit van de resultaten. 

Dat cijfer bedroeg 10,3 jaar eind 2017, terwijl dat slechts 

8 jaar was in 2003. Huurcontracten voor rusthuizen 

worden in België immers voor 27 jaar aangegaan, in 

Frankrijk is dat contractueel 12 jaar. Voor de cafés in Bel-

gië en Nederland is dat initieel 23 jaar.

Op geografisch vlak bevond 71,5 % van de porte-

feuille zich in België, 15,1 % in Frankrijk, 9,2 % in Neder-

land en 4,2 % in Duitsland eind 2017. De bezettings-

graad bedroeg 94,6 %. Voor de kantoren afzonderlijk 

was dat 88,1 %, in de andere segmenten evolueert de 

bezetting tussen 95,8 % tot 99,6 %.

Beoordeling

Door de hoge investeringen in zorgvastgoed in de voor-

bije jaren, is dit vastgoedsegment nu goed voor 45,3 % 

van de portefeuille en is het deel geïnvesteerd in kan-

toren gedaald tot 38,1 %. Naast het hogere huurrende-

ment leidt deze switch ook tot een hogere bedrijfsmar-

ge, minder renovatiekosten en een lagere volatiliteit 

van de bezettingsgraad.

Dankzij die hogere nadruk op zorgvastgoed heeft 

Cofinimmo de kantoordiscount in zijn waardering deels 

kunnen goedmaken. Maar dit belet niet dat de kantoren 

Cofinimmo regelmatig met uitdagingen zullen blijven 

confronteren. Zo was er in 2017 de leegstand van het 

vroegere hoofdkantoor van de verzekeraar AXA aan de 

Vorstlaan in Brussel. In 2017 kon Cofinimmo het verlies 

aan huurgelden compenseren door verder te groeien 

in zorgvastgoed en door een verdere daling van de fi-

nanciële lasten. Na de stijging van het courant resultaat 

in 2017, voorziet het management ook voor 2018 een 

stijging, zij het een beperkte tot 6,54 euro per aandeel 

(versus 6,53 euro per aandeel in 2017). Het dividend 

zou onveranderd blijven over 2018. 

Met een koers/courant resultaat van 16 oogt Cofi-

nimmo niet duur in vergelijking met het Belgische sec-

torgemiddelde van 18,2. We wijzen wel op de impact 

van het Bel-20-lidmaatschap van Cofinimmo dat in de 

volgende maanden de koers van Cofinimmo kan beïn-

vloeden, zowel in positieve als in negatieve zin.
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Cofinimmo | 12 maart 2018

Koers 
105,30

Aantal aandelen (m) 21,35

Marktkapitalisatie (m) 2.248

Intrinsieke waarde (dec. 2017) 89,31

Schuldgraad (dec. 2017) 43,8 %

(in miljoen euro) 
FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18E

Netto huurresultaat 222,37 216,909 208,074 207,534 210,654 209,94 n.b.

Groei in  % 
6,6% -2,5% -4,1% -0,3% 1,5% -0,3% n.b.

Bedrijfsresultaat 
188,839 185,619 177,742 174,341 172,079 172,05 n.b.

Financieel resultaat -83,877 -74,900 -187,575 -67,638 -66,236 -23,280 n.b.

Resultaat portefeuille 1,503 -46,187 -37,016 6,261 1,983 -2,791 n.b.

Nettowinst, deel groep 98,072 58,737 -52,671 103,967 97,393 137,362 139,090

Courant resultaat 121,826 119,286 120,409 128,517 134,260 139,090 139,090

Bezettingsgraad 
95,7% 95,4% 95,2% 94,9% 94,5% 94,6% n.b.

Winst per aandeel 
6,12 3,34 -2,93 5,23 4,64 6,45 6,54

Courant resultaat per aandeel 7,61 6,78 6,70 6,46 6,40 6,53 6,54

Netto dividend 
4,875 4,50 4,13 4,02 3,85 3,85 3,85

Intrinsieke waarde (reëel) 92,21 91,79 85,80 88,66 88,29 89,31 n.b.

Premie/discount 
-2,8% -2,2% 10,5% 11,0% 23,1% 17,9% n.b.

Dividendrendement * 5,4% 5,0% 4,4% 4,1% 3,5% 3,7% 3,7%

* Op basis van koersen eind december, voor 2017 en 2018E de huidige koers
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MONTEA

Bedrijfsomschrijving

Montea is een GVV die in oktober 2006 naar de beurs ge-

bracht werd en gespecialiseerd is in logistiek vastgoed 

in België, Frankrijk en Nederland. De groep heeft naast 

het Belgische GVV-statuut ook het Franse statuut van 

SIIC (Société d’Investissements Immobiliers Cotée) en 

heeft een dubbelnotering op Euronext Parijs. 

Eind 2017 telde de groep projecten op 54 sites (28 

in België, 14 in Frankrijk en 12 in Nederland) voor een 

waarde van ongeveer 657,5 miljoen euro, 55 % in België, 

14 % in Frankrijk en 31 % in Nederland. De totale opper-

vlakte ervan bedraagt 968.948 m², het ontwikkelings-

potentieel omvat 168.652 m2. De zonnepanelen op de 

daken van de eigen gebouwen hebben een waarde van 

12,8 miljoen euro, de verschillende ontwikkelingspro-

jecten staan voor 48,4 miljoen euro in de boeken. 

Ter vergelijking: de vastgoedportefeuille had bij 

de beursgang eind 2006 een waarde van 101,2 miljoen 

euro. Voor eind 2018 heeft de groep een objectief van 

800 miljoen euro. 

Beoordeling

De sector van het logistiek vastgoed heeft een belang-

rijke professionalisering gekend, enerzijds door het 

ontstaan van professionele aanbieders van logistieke 

diensten (opslag en distributie) en anderzijds door 

het uitbesteden van logistiek en distributie door pro-

ductiebedrijven. Deze evolutie laat productiebedrij-

ven toe productiever te opereren en met een ‘lichtere’ 

balans. Naast deze professionalisering is er een ande-

re belangrijke trend, met name het aanbieden van op 

maat ontwikkelde projecten (build-to suit in het vak-

jargon). Bedrijven maken graag gebruik van de know-

how van Montea voor nieuwbouw en alle verwante as-

pecten. Dit laat Montea toe om een hoger rendement 

te bekomen door een deel van de ontwikkelingsmarge 

op te strijken, daarnaast gaan dergelijke transacties 

gepaard met huurcontracten met langer dan gemid-

delde looptijden.

Dankzij winstreserving en kapitaalverhogingen 

kan de groep snel groeien, de uitdaging bestaat erin 

voldoende aantrekkelijke gronden te vinden in de 

thuismarkten. Een samenwerking met derden is dan 

ook noodzakelijk. Zo heeft Montea een goede posi-

tie verworven m.b.t. projecten op Brucargo, werkt 

men samen met MG Real Estate in de ontwikkeling 

van het MG Park De Hulst in Willebroek (150.000 m2), 

sloot men akkoorden voor ontwikkelingen in Neder-

land met de gemeenten Tholen (100.000 m2) en Oss 

(5 ha) en ook nog in Nederland werkt het samen 

met Wayland Real Estate voor de ontwikkeling van 

206.000 m2 in Waddinxveen. 

Voor eind 2018 heeft men een objectief om de por-

tefeuille te laten aangroeien tot 800 miljoen euro, wat 

de schuldgraad tussen 55 % en 58 % zal doen uitkomen, 

waardoor een nieuwe ka-

pitaalverhoging zich kan 

opdringen, wat altijd wat 

koersdruk met zich brengt. 

Montea noteert van-

daag met een ratio koers/

courant resultaat van 16,2.
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Montea | 12 maart 2018

Koers 
43,90

Aantal aandelen (m) 11,611

Marktkapitalisatie (m) 509,7

Intrinsieke waarde (dec. 2017) 28,67

Schuldgraad (dec. 2017) 51,9 %

(in miljoen euro) 
FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18E

Huuropbrengsten 19,927 23,659 26,819 34,290 40,518 40,793 n.b.

Groei in % 
3,4% 18,7% 13,4% 27,9% 18,2% 0,7% n.b.

Bedrijfsresultaat 16,756 19,892 22,821 29,437 36,304 38,830 n.b.

Financieel resultaat -13,492 -0,709 -18,022 -7,578 -12,396 -5,316 n.b.

Resultaat portefeuille -6,330 -3,022 1,632 2,475 12,919 3,972 n.b.

Nettowinst 
-3,106 15,969 6,107 24,010 36,321 36,548 31,466

Courant resultaat 11,248 13,494 15,271 21,097 24,018 26,785 31,466

Bezettingsgraad 
96,3% 94,9% 96,6% 96,0% 98,9% 96,3% n.b.

Winst per aandeel 
-0,55 2,42 0,78 2,66 3,74 3,52 2,71

Courant resultaat p/a 2,00 2,05 1,97 2,34 2,47 2,58 2,71

Netto dividend * 
1,45 1,48 1,48 1,48 1,48 1,52 1,57

Intrinsieke waarde (reëel) 19,18 20,39 20,80 22,60 25,31 28,67 n.b.

Premie/discount 48,1% 55,2% 65,3% 73,5% 72,4% 53,1% n.b.

Dividendrendement ** 5,1% 4,7% 4,3% 3,8% 3,4% 3,5% 3,6%

* RV = 21 % in 2011, RV 25 % vanaf 2012 en 27 % vanaf 2015

** Op basis van koersen op het jaareind, voor 2017 en 2018E huidige koers
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Bedrijfsomschrijving

Aedifica, deze GVV heeft zich de voorbije jaren ontwik-

keld tot de Europese referentie in rusthuizen. Ze werd 

opgericht eind 2005 en zette in oktober 2006 de stap 

naar Euronext Brussel. Eind 2017 was de vastgoedpor-

tefeuille aangegroeid tot 1,661 miljard euro, tegen het 

eind van het boekjaar 2017/18 (juni 2018) zal dat 2 mil-

jard euro zijn. De portefeuilleverdeling was als volgt: 

12 % residentiële gebouwen (768 appartementen in 

333 gebouwen), rusthuizen 83 % (124 sites in 3 landen) 

en hotels e.a. 5 % (544 kamers in 6 hotels). Aedifica 

maakt geen onderscheid meer tussen gemeubelde en 

niet-gemeubelde appartementen. 

Geografisch bevindt 19 % van de portefeuille zich 

in het Brusselse Gewest, 44 % in Vlaanderen en 10 % 

in Wallonië. Duitsland is goed voor 16 % (eerste inves-

tering in 2013/14), Nederland voor de resterende 11 % 

(eerste investering in 2015/16). Het lage percentage 

van Wallonië wordt verklaard door het moratorium op 

de bouw van nieuwe rusthuizen, alleen vervanging is 

toegestaan. 

De belangrijkste huurders zijn de Senior Living 

Group (18 % van huurinkomsten), Armonea (15 % van 

huurinkomsten), Vulpia (10 % van huurinkomsten) en 

Orpea (10 % van huurinkomsten). 

Beoordeling

Bij de beursgang in 2006 lag de focus volledig op resi-

dentiële gebouwen. Relatief snel na de beursgang zette 

men de eerste stappen in de Belgische rusthuizenmarkt. 

In 2011 waren rusthuizen al goed voor 52 % van de vast-

goedportefeuille. Ondertussen was de beslissing geno-

men om de verhuur van gemeubelde appartementen ge-

leidelijk af te bouwen. Door de financiële crisis van 2008 

werd deze activiteit sterk getroffen, voordien haalde Ae-

difica er brutorendementen van 10 % en meer. 

Tevens ondervond het management moeilijkheden 

om residentieel vastgoed, meer bepaald appartemen-

ten, te verwerven aan een aantrekkelijk rendement. Be-

sloten werd om volledig in te zetten op de verwerving 

van rusthuizen, vanaf 2006 in België, vanaf 2014 ook 

in Duitsland en in maart 2016 werden de eerste stap-

pen gezet in de Nederlandse markt. Bij dit alles moet 

benadrukt worden dat Aedifica zich positioneert als 

partner van de rusthuisuitbater en mee nadenkt over 

het beheer en de rendabiliteit op langere termijn, dit in 

tegenstelling tot andere investeerders die zich gewoon 

als een financiële partij opstellen en de aankoop als een 

zuivere financiële transactie beschouwen. Die inge-

steldheid van Aedifica laat toe wegen te bewandelen 

die anders niet mogelijk zouden zijn. 

De agressieve groeistrategie gaat hand in hand 

met regelmatige kapitaalverhogingen die tijdelijk voor 

koersdruk en voor winstverwatering zorgen. In het 

boekjaar 2017/18 zal door de winstverwatering na de 

kapitaalverhoging van april 2017, het courant resultaat 

per aandeel slechts beperkt stijgen. Wel biedt Aedifica 

tegengas door gebruik te maken van 

een grotere schuldhefboom (lees 

verhoging van de schuldgraad), ter-

wijl het ook profiteert van een hogere 

operationele marge. Die bedraagt ge-

middeld 98 % voor de rusthuizen, voor 

de appartementen is dit slechts 68 %. 

Tot slot wensen we nog te melden 

dat Aedifica de oprichting overweegt 

van een institutionele GVV, waarin het 

gros van de appartementen zal inge-

bracht worden. In een tweede fase zal 

het hiervoor andere aandeelhouders 

aantrekken. 

Aedifica blijft nog steeds een van 

de duurdere Belgische GVV’s met een 

koers/courant resultaat van 24,4.

Aedifica | 12 maart 2018

Koers 
77,50

Aantal aandelen (m) 17,976

Marktkapitalisatie (m) 1.393,1

Intrinsieke waarde (jun. 2017) 49,40

Schuldgraad (jun. 2017) 40,8 %

(in miljoen euro) 
FY12/13 FY13/14 FY14/15 FY15/16 FY16/17 FY17/18E

Netto huurresultaat 36,083 40,613 49,903 59,822 78,983 91,000

Groei in % 
5,2% 12,6% 22,9% 19,9% 32,0% 15,2%

Bedrijfsresultaat 
27,534 31,421 39,022 47,614 65,777 n.b.

Financieel resultaat 
-8,860 -13,955 -13,150 -18,392 -11,419 n.b.

Resultaat portefeuille 9,067 3,816 19,292 11,625 11,816 n.b.

Nettowinst 
27,671 21,385 45,165 40,266 63,358 57,000

Courant resultaat 
17,004 20,315 25,498 34,326 47,964 57,000

Bezettingsgraad (niet-gem.) 97,4% 97,6% 97,9% 98,1% 98,7% n.b.

Winst per aandeel 
3,17 2,16 4,24 2,85 4,16 3,17

Courant resultaat per aandeel 1,95 2,05 2,39 2,43 3,15 3,17

Netto dividend* 
1,58 1,62 1,70 1,53 1,91 2,13

Intrinsieke waarde (reëel) 38,59 38,74 42,59 43,74 49,40 n.b.

Premie/discount 
23,1% 23,9% 15,4% 55,6% 57,9% n.b.

Dividendrendement ** 3,3% 3,4% 3,5% 2,3% 2,5% 2,7%

* Vanaf 2012/13 met 15% RV, vanaf 2015/16 met 27% RV, vanaf 2016/17 met 15% RV

** Op basis van koersen eind juni (afsluiting boekjaar), voor 2016/17 en 2017/18E de huidige koers
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INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

Bedrijfsomschrijving

Intervest Offices & Warehouses is een GVV die belegd is 

in kantoren en logistiek vastgoed. De kantoren verte-

genwoordigen 46 % van de portefeuille, het logistiek 

vastgoed 54 %. Eind 2017 bedroeg de waarde van de 

vastgoedportefeuille 663 miljoen euro met een bezet-

tingsgraad van 86 %. De verhuurbare oppervlakte komt 

uit op 794.896 m². Belfius (bank & verzekeringen) is de 

grootste aandeelhouder met een belang van 10,66 %, 

gevolgd door Allianz (7,50 %) en Foyer Finance (4,04 %).

De kantoren bevinden zich voor 60 % in Mechelen, 

voor 14 % in Antwerpen en voor 26 % in de Brusselse 

periferie. Ze hadden eind 2017 een bezettingsgraad 

van 76 %. Voor het logistieke vastgoed kwam de bezet-

tingsgraad uit op 98 %. Dit vastgoed is gelegen langs 

de belangrijkste verkeersassen in België: 36 % op de as 

Antwerpen/Brussel/Nijvel en 57 % op de as Antwer-

pen/Limburg/Luik en 7 % in Nederland. 

Het objectief is om tegen 2018 een vastgoedporte-

feuille van 800 miljoen euro te bezitten in een verhou-

ding van 60 % logistiek vastgoed en 40 % kantoren. 

Logistiek vastgoed in België, Nederland en Duitsland 

komt in aanmerking. Tevens is het gestart met een 

heroriëntering van de kantorenportefeuille en sluit het 

aankopen van andere kantoren niet uit. 

Beoordeling

In 2017 nam de portefeuille met 8 % (+ 52 miljoen euro) 

toe tot 663 miljoen euro. In België kocht men in Oevel en 

Aarschot voor 25.500 m2 vastgoed, met een brutoren-

dement van 7,5 % voor 12,75 miljoen euro. Daarnaast 

werd in Herentals een logistiek pand van 13.500  m2 

opgeleverd, een investering van 4 miljoen euro. Tevens 

verrichtte men een eerste aankoop in Nederland, met 

name in Tilburg verwierf men 13.500 m2 logistiek vast-

goed voor 9,4 miljoen euro. Een tweede transactie in 

Nederland vond plaats in augustus 2017. Het betrof de 

aankoop van 20.500 m2 logistiek vastgoed te Raams-

donksveer voor 14 miljoen euro. Een derde transactie 

in Nederland vond plaats begin 2018 met een intentie-

overeenkomst voor de verwerving van een project van 

28.000 m2 te Roosendaal, een investering van ongeveer 

20 miljoen euro. 

Eind 2017 kocht men nog een logistieke site in Zel-

lik voor een bedrag van 13,8 miljoen euro (rendement 

8 %) via een inbreng in natura. De site van 26.000 m2 is 

verouderd en de bedoeling is om in 2020 het geheel te 

herontwikkelen tot een project van 29.000 m2.

Een ander belangrijk project betreft de ontwik-

keling van de vroegere Ford Genksite (250.000 m2) 

samen met de Groep Machiels. De overdracht van de 

grond vindt begin 2018 plaats. Er lopen reeds contacten 

met potentiële huurders. De volledige kost wordt ge-

schat op 140 tot 150 miljoen euro. 

Dit jaar kijken we vooral uit naar de ontwikkeling van 

Greenhouse BXL, waarbij 2 kantoorgebouwen vroeger 

verhuurd aan Deloitte tot een geheel verweven worden 

met heel wat diensten en flexibiliteitsmogelijkheden. 

De site van 15.000 m2 zou in mei 2018 opgeleverd moe-

ten zijn. Er werd reeds een eerste huurder gecontrac-

teerd voor 700 m2 vanaf oktober 2018.

Intervest Offices & Warehouses werd in 2017 gecon-

fronteerd met belangrijke uitdagingen en dat zal voor 

2018 niet anders zijn. De (her)ontwikkeling Green-

house BXL trekt veel geïnteresseerde partijen, maar veel 

contracten worden er nog niet afgesloten. Een ander 

aandachtspunt betreft enkele huurcontracten die eind 

2017 afliepen en voor een korte periode verlengd wer-

den. Oorspronkelijk verviel in 2018 slechts 1 % van de 

huurcontracten, dat is nu 11 % geworden en we vrezen 

dat een of meerdere van 

die contracten niet meer 

verlengd zullen worden 

met leegstand (tijde-

lijk of niet?) tot gevolg. 

Het aandeel is met een 

koers/courant resultaat 

van 14,5, aangevuld met 

een netto dividendren-

dement van 4,3 % re-

latief aantrekkelijk ge-

waardeerd en houdt dus 

een zekere risicopremie 

in, maar we herhalen dat 

we vandaag verkiezen 

om de kat uit de boom te 

kijken.

Intervest | 12 maart 2018

Koers 
22,35

Aantal aandelen (m) 18,41

Marktkapitalisatie (m) 411,4

Intrinsieke waarde (FY17) 19,52

Schuldgraad (FY17) 44,6 %

(in miljoen euro) FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18E

Huuropbrengsten 41,207 39,914 40,037 46,147 45,280 43,349 45,300

Groei in % 
6,8% -3,1% 0,3% 15,3% -1,9% -4,3% 4,5%

Bedrijfsresultaat 36,017 35,605 34,888 42,082 38,226 35,077 36,800

Financieel resultaat -14,284 -8,805 -12,159 -11,815 -9,147 -7,467 -7,500

Resultaat portefeuille -14,543 7,841 -6,404 -5,465 -10,010 -7,363 n.b.

Nettowinst 
7,155 34,581 16,290 25,952 20,582 21,186 29,200

Courant resultaat 24,826 24,574 23,038 30,859 29,044 27,430 29,200

Bezettingsgraad 86,0% 86,0% 87,0% 90,0% 91,0% 86,0% n.b.

Winst per aandeel 0,51 2,40 1,10 1,60 1,24 1,22 1,59

Courant resultaat p/a 1,75 1,70 1,56 1,90 1,73 1,58 1,59

Netto dividend 
1,32 1,15 1,05 1,25 0,98 0,98 0,98

Intrinsieke waarde (reëel) 19,18 19,86 19,46 19,81 19,43 19,52 n.b.

Premie/discount 5,0% -1,9% 16,5% 23,0% 23,0% 14,5% n.b.

Dividendrendement* 6,6% 5,9% 4,6% 5,1% 4,1% 4,4% 4,4%

* Op basis van koersen op het jaareind, voor 2017 en 2018E huidige koers
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WDP

Bedrijfsomschrijving

Warehouses De Pauw of WDP is een GVV, gespeciali-

seerd in semi-industrieel vastgoed. Bij de waardebepa-

ling eind 2017 had de vastgoedportefeuille een totale 

waarde van 2,567 miljard euro, verdeeld over meer dan 

180 sites in 5 landen met een bebouwde oppervlakte 

van 3,8 miljoen m2 op een totale oppervlakte van 8,7 

miljoen m². In nominale termen bevindt 39,6 % van de 

portefeuille zich in België, 49,9 % in Nederland, 4,7 % in 

Frankrijk, 5,3 % in Roemenië en 0,5 % in Luxemburg. 

De belangrijkste inkomsten zijn afkomstig van de 

zonnepanelen (7,9 %), daarna volgen huurders zoals 

Greenyard (5,5 %) en Kuehne & Nagel (5,9 %), Dis-

tri-Log (4,6 %) en DHL Supply Chain (3,5 %). De 10 

belangrijkste huurders vertegenwoordigen 42 % van 

de inkomsten. Ongeveer een derde van de contracten 

heeft een looptijd van minstens 10 jaar.

Enkele belangrijke ratio’s zijn: gemiddelde looptijd 

huurcontracten (inclusief zonnepanelen): 7,8 jaar, ge-

middelde financiële kost: 2,6 %, gemiddelde looptijd 

schulden: 4,1 jaar en schuldgraad van 53 %.

Vanaf begin 2018 zal WDP haar belang in de Roe-

meense joint-venture optrekken van 51 % tot 80 % 

door omzetting van achtergestelde leningen. De be-

doeling is om te groeien tot een portefeuille van 500 

miljoen euro (265 miljoen euro eind 2017, deel WDP 135 

miljoen euro).

Conclusie

WDP heeft het ideale groeimodel op punt gezet, waarbij 

winstreservering gekoppeld aan een hoog rendement 

op eigen vermogen (10 % in 2017), voor een constante 

groei van het courant resultaat per aandeel zorgt. Ons 

eerder onderzoek heeft aangetoond dat een gestage 

groei van het dividend (dankzij een aangroei van het 

courant resultaat) de beste garantie is voor stijgende 

beurskoersen op lange termijn. Van de financiering via 

winstreservering verzekert WDP zich elk jaar, de uitda-

ging bestaat erin voldoende activa te vinden om in de 

portefeuille op te nemen. En daar ligt de grote kracht 

van WDP, het blijft er in slagen om die projecten te de-

tecteren en tot een goed einde te brengen.

Bij die groei en die hogere beurskoers moeten we 

wel de kanttekening maken dat de waardering van WDP 

in termen van koers/courant resultaat de voorbije jaren 

gestaag toegenomen is (zie grafiek rechts). Of dat het 

gevolg is van de dalende rente, van de track record op 

het vlak van groei of van het lagere risico van logistiek 

vastgoed, dat laten we in het midden. We stellen ge-

woon de hogere waardering vast.

Met een koers/courant resultaat van 16,9 op basis 

van de schattingen voor 2018 noteert WDP nog steeds 

onder het sectorgemiddelde. Of dat groeiverhaal en die 

niet te hoge waardering voldoende zijn om bestand te 

zijn tegen hogere rentevoeten op lange termijn, valt af 

te wachten.

WDP  | 12 maart 2018

Koers 
101,20

Aantal aandelen (m) 22,009

Marktkapitalisatie (m) 2.227,3

Eigen vermogen (dec. 17) 56,30

Netto fin. schuld (dec. 17) 53,1

(in miljoen euro) 
FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18E

Huuropbrengsten 
83,032 93,438 117,185 131,654 143,574 n.b.

Groei in % 
10,1% 12,5% 25,4% 12,3% 9,1% n.b.

Bedrijfsresultaat 
82,139 93,458 118,957 130,242 142,839 n.b.

Financieel resultaat 
-22,214 -25,387 -27,147 -30,284 -25,734 n.b.

Resultaat portefeuille 
-1,620 19,703 47,355 31,193 101,489 n.b.

Nettowinst 
79,674 64,750 142,698 130,230 235,156 n.b.

Courant resultaat 
59,554 67,337 90,938 100,760 121,421 133,200

Bezettingsgraad 
97,4% 97,6% 97,5% 97,0% 97,4% n.b.

Cijfers per aandeel 
3,85 4,10 5,00 5,30 5,60 6,00

Courant resultaat 
2,44 2,55 2,92 2,98 3,15 3,36

Netto dividend 
32,78 35,20 41,50 48,40 56,30 n.b.

Intrinsieke waarde (reëel) 60,8% 76,7% 94,3% 75,4% 79,8% n.b.

Premie/discount 
4,6% 4,1% 3,6% 3,5% 3,1% 3,3%

* Op basis van koersen op het jaareind, voor 2017 en 2018E huidige koers
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 Bedrijfsomschrijving

Care Property Invest ontstond in 1995 als Serviceflats 

Invest en werd in januari 1996 op de Brusselse beurs 

geïntroduceerd. De groep richt zich uitsluitend op as-

sistentiewoningen/rusthuizen. Eind 2017 had de por-

tefeuille van 92 sites (waarvan 3 in ontwikkeling) een 

waarde van 362 miljoen euro. Hiervan beslaan de finan-

ciële vorderingen 160,3 miljoen euro (44,3 % van het 

totaal) in het kader van een onroerende leasing. De ge-

bouwen zijn goed voor 201,7 miljoen euro, inbegrepen 

voor 6,3 miljoen euro projecten. Alle activa zijn in België 

gelegen, waarvan 88 % in Vlaanderen (o.a. 34 % in de 

provincie Antwerpen), 8 % in het Brusselse Gewest en 

4 % in Wallonië (provincie Luxemburg). De bezettings-

graad is 100 %.

Beoordeling

Care Property Invest heeft als particulariteit dat tot 

2013 alle ontwikkelde projecten het voorwerp waren 

van onroerende leasing. Dit impliceert dat de projecten 

aan bouwkost op de balans staan en op het einde van 

het contract na 27 jaar aan die bouwkost overgekocht 

worden door de OCMW’s. Bijgevolg ligt de intrinsieke 

waarde relatief laag en noteert het aandeel met een 

hoger dan gemiddelde premie. Een ander aspect van 

de onroerende leasing is dat het contract eindig is. Bij 

afloop verliest de GVV dus de inkomsten (die jaar na 

jaar geïndexeerd worden), terwijl ze de oorspronkelij-

ke waarde van de bouwkost ontvangt. Als deze waarde 

herbelegd wordt, zal de opbrengst gevoelig lager lig-

gen, op termijn (zeker niet de eerste 20 jaar!) stelt zich 

dus een probleem voor Care Property Invest.

De groep heeft zich voorgenomen om een ver-

nieuwde groeistrategie te voeren wat gepaard gaat met 

regelmatige acquisities, waarbij het zijn oorspronkelijke 

markt die Vlaanderen is, uitbreidt naar de rest van Bel-

gië (en vroeg of laat misschien buiten België). Er zullen 

dus ook regelmatig kapitaalverhogingen plaats vinden, 

maar waarschijnlijk dit jaar niet, na de operatie van vo-

rig jaar. Die verlaagde de schuldgraad naar 35,4 %, wat 

de groep meer dan voldoende financiële ruimte biedt 

voor de volgende maanden.

De focus op assistentiewoningen en rusthuizen laat 

Care Property Invest toe een hoge bedrijfsmarge te 

realiseren, het kent geen problemen naar bezettings-

graad toe en heeft weinig tot geen technische kosten. 

Net zoals sectorgenoten geniet het dan ook van een 

relatief hoge waardering in termen van koers/courant 

resultaat, alhoewel die de voorbije 12 maanden wel ge-

daald is. 

CARE PROPERTY INVEST

Care Property Invest | 12 maart 2018

Koers 
18,95

Aantal aandelen (m) 19,323

Marktkapitalisatie (m) 366,2

Eigen vermogen (dec. 17) 11,29

Netto fin. schuld (dec. 17) 35,4

(in miljoen euro) 
FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17

Huuropbrengsten 
9,558 12,304 12,787 13,732 15,629 19,947

Groei in % 
18,3% 28,7% 3,9% 7,4% 13,8% 27,6%

Bedrijfsresultaat 
8,557 11,470 10,459 11,409 13,315 14,288

Financieel resultaat 
-6,262 1,059 -13,745 -0,904 -7,019 -2,388

Nettowinst 
2,290 12,511 3,306 12,014 7,895 14,288

Courant resultaat 
6,221 7,918 7,576 7,477 8,410 11,805

Winst per aandeel 
0,22 2,42 0,32 1,01 0,60 0,90

Courant resultaat p/a 
0,61 0,78 0,73 0,63 0,64 0,74

Netto dividend * 
0,55 0,54 0,54 0,54 0,54 0,58

Intrinsieke waarde (reëel) 6,57 7,24 6,37 7,62 8,24 11,29

Premie/discount 
82,9% 86,4% 144,0% 99,5% 130,0% 67,8%

Dividendrendement ** 
4,6% 4,0% 3,5% 3,6% 2,8% 3,1%

** Op basis van koersen op het jaareind, voor 2016 en 2017 huidige koers

* RV = 0% tot 2012, RV = 15% vanaf 2013
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LEASINVEST RE

Bedrijfsomschrijving

Leasinvest Real Estate is een GVV die in tegenstelling 

tot zijn sectorgenoten, heel gediversifieerd is qua soort 

vastgoed. Eind 2017 had de portefeuille, bestaande 

uit 28 sites met een oppervlakte van 485.144 m2, een 

waarde van 903 miljoen euro, met het belang in Retail 

Estates erbij is dat 976 miljoen euro. De groep kende 

de voorbije jaren een belangrijke geografische trans-

formatie naar het Groot-Hertogdom Luxemburg toe 

(50 % van het totaal), België is goed voor 39 %. In 2014 

werden de eerste stappen gezet in Zwitsers winkelvast-

goed, dat in 2017 opnieuw verkocht werd, in 2016 was 

Oostenrijk aan de beurt met nog een acquisities in 2017 

(11 % van totaal).

Winkelvastgoed (52 %) vormt vandaag het belang-

rijkste segment, naast kantoren (42 %) en logistiek/se-

mi-industrieel vastgoed (6 %). De groep heeft ook een 

participatie van 10 % in Retail Estates. Vandaag werkt de 

groep aan een drietal belangrijke herontwikkelingspro-

jecten in België en Luxemburg (zie verder). Het logis-

tiek vastgoed ging in 2017 bijna volledig de deur uit.

Verrichtingen in 2017

2017 was op alle vlakken een heel druk jaar voor Leasin-

vest. Een overzicht:

Herontwikkeli
ngen:

• Kantoorgebouw Montoyer Brussel (6.052 m2): vol-

ledige heropbouw na afbraak, kostprijs 16,9 miljoen 

euro. Oplevering is voorzien voor eind 2018.

• Kantoorgebouw Treesquare Brussel (6.565 m2), vol-

ledige heropbouw na afbraak, kostprijs 17,8 miljoen 

euro, oplevering eerste kwartaal 2018. Al 25 % is ver-

huurd.

• Retailpark Boomerang te Strassen (Luxemburg): 

commercieel project van 22.721 m2, met een heront-

wikkeling in 2 fases, waarvan de eerste in september 

2017 werd afgerond, de 2de fase start in 2020.

Aankopen:

• Kantoorgebouw Mercator Luxemburg (8.641 m2): 

aankoop in mei 2017 voor 35 miljoen euro met bezet-

tingsgraad 42 %, eind 2017 was dat 100 %, rendement 

6,75 %.

• 2 retailprojecten in Oostenrijk: aankoopprijs in to-

taal van 56,2 miljoen euro voor 24.300 m2 (een grote 

doe-het-zelfzaak en 10 winkels) met een brutoren-

dement van 5,4 %.

• Vastgoedcertificaat Lux Airport: dit certificaat be-

zit 2 (volledig verhuurde) kantoorgebouwen in het 

EBBC-kantorenpark; In de voorbije jaren bouwde 

Leasinvest geleidelijk een belang op dat in de loop 

van 2017 uitkwam op 66,66 %, goed voor een waarde 

van 20,1 miljoen euro. Door het overschrijden van de 

2/3-drempel moet Leasinvest de coupons nu boeken 

als huurinkomsten.

Desinvesterin
gen:

• Logistiek vastgoed België: in 2017 verkocht het 4 lo-

gistieke panden voor een bedrag van 74 miljoen euro, 

waardoor het logistiek vastgoed in de portefeuille 

daalt van 13 % naar 6 %.

• Activiteiten in Zwitserland: bijna 3 jaar na de aan-

koop verkocht Leasinvest haar 3 Zwitserse winkel-

panden voor 48 miljoen CHF.

Beoordeling

2017 was duidelijk een overgangsjaar met iets lagere re-

sultaten. 2018 mag ook nog beschouwd worden als een 

overgangsjaar, maar wel met betere resultaten dankzij 

een daling van de financiële kost. Met een waardering 

van 16,9 keer het courant 

resultaat, is het aandeel, on-

danks de koersdaling, nog 

niet heel aantrekkelijk. We 

verkiezen langs de zijlijn te 

blijven staan. Koersen onder 

90 euro mogen wel aange-

grepen worden om wat (bij) 

te kopen.

2019 ziet er daarentegen 

beter uit door de volledige 

bijdrage van de 2 herontwik-

kelde kantoorgebouwen in 

het Brusselse, alsook door 

een verdere daling van de fi-

nanciële kost.

Leasinvest RE | 12 maart 2018

Koers 
96,20

Aantal aandelen (m) 4,939

Marktkapitalisatie (m) 475,1

Intrinsieke waarde (dec. 2017) 77,40

Schuldgraad (dec. 2017) 57,1 %

(in miljoen euro) FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18E

Huuropbrengsten 37,959 45,186 50,175 50,455 56,647 56,892 57,000

Groei in % 
3,6% 19,0% 11,0% 0,6% 12,3% 0,4% 0,2%

Bedrijfsresultaat 29,001 34,227 38,629 38,280 41,330 40,565 40,650

Financieel resultaat -7,660 -9,921 -12,428 -12,429 -11,426 -11,963 -11,900

Resultaat portefeuille 1,495 1,832 7,454 9,878 2,121 19,550 n.b.

Nettowinst, deel groep 20,508 26,926 32,572 30,618 29,436 47,545 28,050

Courant resultaat 21,113 24,128 26,062 25,564 27,875 27,503 28,050

Bezettingsgraad 94,9% 96,9% 96,2% 96,0% 96,8% 94,8% n.b.

Winst per aandeel 5,11 6,02 6,60 6,20 5,96 9,63 5,68

Courant resultaat p/a 5,26 5,39 5,28 5,18 5,65 5,57 5,68

Netto dividend 
3,30 3,34 3,41 3,43 3,43 3,50 3,54

Intrinsieke waarde 63,80 67,90 68,10 73,40 72,20 77,40 n.b.

Premie/discount 2,2% 8,4% 36,6% 26,8% 46,0% 24,3% n.b.

Dividendrendement * 5,1% 4,5% 3,7% 3,7% 3,3% 3,6% 3,7%

* Op basis van koersen op het jaareinde, voor FY17 en FY18E de huidige koers
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XIOR STUDENT HOUSING

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 ge-

zet. De groep kwam in december 2015 naar de beurs en 

had eind 2015 een portefeuillewaarde van 196 miljoen 

euro. Eind 2017 had de portefeuille een waarde van 493 

miljoen euro, waarvan 41,3 % gelegen is in België, 58,7 % 

in Nederland. Deze bestond uit 71 panden, verdeeld over 

5 steden in België en 12 in Nederland. In België heeft Xior 

activa in Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen en Brus-

sel. In Nederland is dat in de steden Amstelveen, Delft, 

Eindhoven, Rotterdam, Den Haag, Tilburg, Breda, Venlo, 

Utrecht, Groningen, Delft en Maastricht. Leuven is het 

belangrijkst met 14 % van de totale waarde, gevolgd 

door Gent (13 %), Rotterdam (12 %), Antwerpen (9 %) 

en Den Haag (8 %). In totaal had Xior eind 2017 3.678 

studentenkamers. Rekening houdend met de projecten 

heeft de groep 5.244 studentenkamers, waarvan 2.233 

in België en 3.011 in Nederland. De studentenkamers 

zijn goed voor 93 % van de portefeuille. Daarnaast bezit 

de groep in Gent een hostel/jeugdherberg (1,8 % van 

portefeuille), enkele winkels (op het gelijkvloers van de 

studentencomplexen, 3,7 % van portefeuille) en enkele 

kantoren die geconverteerd zullen worden naar studen-

tenkamers (1,5 %). 

Beoordeling

Sinds de beursintroductie van december 2015 

heeft Xior op acquisitievlak een heel mooi 

parcours gereden. Maar de positieve impact 

zal zich slechts traag laten gevoelen door de 

winstverwatering die de groep regelmatig 

parten speelt, een gevolg van de noodzakelijke kapi-

taalverhogingen. Een deel van de acquisities vraagt 

immers bijkomend eigen vermogen en dus de uitgifte 

van nieuwe aandelen. We merken op dat de markt re-

latief snel bereid was een premie te betalen voor Xior 

en voor een belegging in studentenkamers, onder de 

vorm van een hoge waardering.

De volgende maanden zal het er dus op aan komen 

voor Xior om de voldoen aan die hooggespannen ver-

wachtingen. De cijfers over 2017 illustreren al de goe-

de gang van zaken, maar er is meer nodig. Men heeft al 

veel directe acquisities verricht, een ander deel betreft 

herontwikkelingen die ook de nodige uitdagingen met 

zich mee zullen brengen. Naar de financiering toe heeft 

Xior het grote voordeel dat het door zijn jonge leeftijd 

weinig dure kredieten en indekkingen uit het verleden 

meedraagt, wat impliceert dat de groep ten volle van 

de lage rentestand kan gebruik maken. In 2017 bedroeg 

de gemiddelde financiële kost 1,76 %. We wijzen ook op 

de schuldgraad van 53,6 % eind 2017 en deze zal stijgen 

naar 55 % na uitvoering van de lopende projecten. Het 

risico is niet onbestaand dat er later in 2018 opnieuw 

een kapitaalverhoging komt. 

Wat 2018 betreft, verwacht het management een 

stabiel courant resultaat per aandeel en dit door de 

winstverwatering na de kapitaalverhoging van medio 

2017 (aantal aandelen + 54 %). Het dividend zal hier-

door hoogstwaarschijnlijk niet of heel beperkt stijgen 

over 2018. 

Met een koers/courant resultaat van 26,7 is Xior de 

voorbije maanden goedkoper gewor-

den, maar noteert nog steeds met een 

premie tegenover het gemiddelde van 

de Belgische sectorgenoten.

 
IPO 2015 2016 2017 met pijplijn

Aantal studentenunits 2.035 2.531 3.678 
5.244

Waarde in miljoen euro 200 265 493 
+ 540

Xior  | 12 maart 2018

Koers 
37,40

Aantal aandelen (m) 8,128

Marktkapitalisatie (m) 304,0

Intrinsieke waarde (dec. 2017) 27,47

Schuldgraad (dec. 2017) 53,6 %

(in miljoen euro) 
FY15 FY16 FY17 FY18E

Huuropbrengsten 
0,563 10,969 18,285 n.b.

Groei in % 
n.r. 

n.r. 66,7% n.b.

Bedrijfsresultaat 
0,132 7,580 13,245 n.b.

Financieel resultaat 
-0,054 -3,463 -1,750 n.b.

Resultaat portefeuille 
-0,529 1,108 n.b. n.b.

Nettowinst, deel groep 
-0,514 5,016 10,954 11,380

Courant resultaat 
0,014 5,774 9,772 11,380

Bezettingsgraad 
97,8% 97,4% 97,9% n.b.

Winst per aandeel 
-0,11 1,02 1,60 1,40

Courant resultaat per aandeel 0,00 1,17 1,40 1,40

Netto dividend 
0,00 0,81 0,84 0,84

Intrinsieke waarde 
23,42 24,97 27,47 n.a.

Premie/discount 
7,2% 34,4% 36,1% n.a.

Dividendrendement* 
0,0% 2,4% 2,2% 2,2%

* Op basis van koersen op het jaareinde, voor FY17 en FY18E de huidige koers

Workshops

Naast de voordrachten kan u ook naar de workshops waar u ook 
heel wat financieel lekkers wordt voorgesteld. Als u met meer per-
sonen naar de Happening komt, kan u de taken verdelen en daarna 
instant beoordelen. Het is onmogelijk om alles te volgen. Nadien 
kan u dan ideeën uitwisselen. Workshops zijn er onder meer van 
VectorVest Europe, Pareto, Excelco, Keytrade Bank, Leleux Asso-
ciated Brokers en ja, ook uw VFB biedt er een presentatie aan en 
wel voor beginnende beleggers en studenten: ‘start met aandelen’ 
(breng uw kinderen en/of geïnteresseerde beginners mee!)

FNG nam de voorbije jaren met blijkbaar veel gemak verschillende 
modeketens en –merken succesvol over. Enkele namen die u ongetwij-
feld al in het straatbeeld gezien hebt, zijn CKS, Claudia Sträter, -Expresso, 
Miss Etam en Brantano. De groep heeft lang in de luwte (hard) gewerkt, 
maar is nu vastbesloten een tandje bij te steken op financieel-communi-
catief vlak. De privé-belegger, alsook de groep zelf, kan er alleen maar 
beter van worden. Ceo Dieter Penninckx prijkte in februari nog op de 
cover van de Gids voor de Beste Belegger. Op zaterdag 24 maart staat hij 
voor de eerste keer op het podium van de Happening.

Afsluiten na al dat geweld van zoveel toppers van Belgische beurs-
genoteerde bedrijven doen we met een Belg die hoge ogen gooit bij de 
Amerikaanse megabank JP Morgan. Vincent Juvyns, marktstrateeg bij JP 
Morgan Asset Management kan beroep doen op een legertje specialisten 
over de hele wereld en vertelt u of de sky de limit is op de beurzen. Een 
reden om heel de dag te blijven. Hou alvast pen en papier klaar.
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Start met aandelen 
voor studenten 
en  beginnende 

beleggers

Volgens de Nationale Bank 
van België hebben wij sa-
men 360 miljard euro op 
zicht- en depositorekenin-
gen gezet. Een ongelooflijk 
bedrag dat niets opbrengt. 
Ter vergelijking: onze recht-
streekse beleggingen in 
beursgenoteerde aandelen 
(67 miljard euro) zijn nog 
geen 19 % van die geldmas-
sa. Veel spaarders hebben er 
alle belang bij om beleggers 
in aandelen te worden.

Daarom werd ‘Start met aandelen’ gelanceerd op de VFB-
website. Speciaal voor de vele studenten die deelnemen aan de 
VFB Happening, maar ook voor beginnende beleggers is er de 
workshop ‘Start met aandelen.’

Wil je extra rendement? Dan zijn aandelen de beste keuze. 
Met aandelen deel je immers in de economische groei, de pro-
ductieve groei van bedrijven. Waar vind je de nodige informatie, 
hoe ga je concreet van start met beleggen en met welke regels 
hou je best rekening? Deze en de andere vragen van beginnende 
beleggers komen aan bod. De workshop wordt afgesloten met 
een voorbeeldportefeuille én eentje voor studenten.
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Voordeeltarieven

Net als de voorbije jaren blijft de prijs dezelfde. Een all-in prijs! 
Toegang tot de voordrachten en de standenzaal, gratis heel de dag 
lekkere Miko-koffie, broodjeslunch, parking, vestiaire en toiletten: 
alles inbegrepen. En natuurlijk ook de receptie. Voor studenten die 
lid zijn is het tarief 12 euro. Ook clubs genieten een voordeeltarief. 
Clubs die 3 leden inschrijven, krijgen een korting van 10 % per lid. 
Clubs die 5 of meer leden inschrijven krijgen bovendien een gratis 
inkomkaart (dus zesde kaart gratis).
Brengt u uw inwonende partner, zoon of dochter mee, ook dan 
krijgt u een korting. En u weet het: hoe sneller uw kind start met 
aandelen, hoe hoger het wonderbaarlijke effect van de samenge-
stelde rente (lees: almaar rijkere opbrengsten)!
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PROGRAMMA

 OPENING, Miko koffie en bezoek aan standen

Verwelkoming
Door Sven STERCKX
Voorzitter VFB

Macro-economische vooruitzichten
Door Geert GIELENS
Hoofdeconoom Belfius

ROULARTA
Rik DE NOLF, voorzitter

Analist: Bart GOEMAERE,  
hoofdredacteur BeursTips

AGEAS
Bart DE SMET, CEO

DECEUNINCK
Francis VAN EECKHOUT, CEO

Analist: Danny REWEGHS,  
directeur strategie Inside Beleggen

AGFA-GEVAERT (Engels)

Christian REINAUDO, CEO

Analist: Guy SIPS,  
Equity Analist KBC Securities

CELYAD (Frans)

Christian HOMSY, CEO

Analist: Patrick VERELST,  
afgevaardigd bestuurder VFB

09.00 – 09.10

08.30 – 09.00

 10.30 – 11.00

 12.15 – 13.00

Pauze en bezoek aan standen

Lunch en bezoek aan standen

 09.15 – 09.50

11.00– 11.35

09.55 – 10.30

11.40 – 12.15

ZAAL 5 ZAAL 6 VOORMIDDAG

HAPPENING
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RECEPTIE AANGEBODEN DOOR BROUWERIJ HET ANKER EN VFB

Is the sky the limit?
Vincent JUVYNS,
marktstrateeg bij J.P. Morgan Asset Management

KINEPOLIS
Eddy DUQUENNE, CEO

Stefan Pintjens,  
financieel analist Test-Aankoop invest

KBC GROUP
Rik SCHEERLINCK, CFO

GREENYARD
Hein DEPREZ, CEO

Analist: Sandra VANDERSMISSEN, 
Senior Equity Specialist BNP Paribas Fortis

FNG
Dieter PENNINCKX, CEO

Analist: Gert DE MESURE,  
analist VFB

MITHRA WOMEN’S HEALTH (Frans)

François FORNIERI, CEO

Analist: Frank DE MOL,  
financieel analist De Belegger

SIPEF
François VAN HOYDONCK, CEO

Analist: Geert CAMPAERT,  
financieel analist Dierickx Leys Private Bank

RECTICEL
Olivier CHAPELLE, CEO

Analist: LUC VAN DER ELST,  
Capfi Delen Asset Management

 12.15 – 13.00

 14.15 – 14.50

 16.00 – 16.25

Lunch en bezoek aan standen

Pauze en bezoek aan standen

Pauze en bezoek aan standen

17.00 – 18.30

13.00– 13.35

13.40 – 14.15

15.25 – 16.00

16.25 – 17.00

14.50 – 15.25

PROGRAMMA

ZAAL 5 ZAAL 6 NAMIDDAG
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WORKSHOPSZAAL 11

 09.55 – 10.20 Leleux Associated Broker
Algemeen Beleggings Advies: De theorie vertaald naar concrete beleggingstips
De invoering van MiFiD II heeft het landschap van beleggingsdiensten grondig door elkaar geschud en meer specifiek het 
segment van adviserend beheer. Via een korte theoretische uiteenzetting, tonen we aan hoe Leleux Associated Brokers zijn 
aanbod van diensten heeft aangepast aan deze nieuwe regelgeving. Vervolgens tonen we via een aantal praktijkvoorbeel-
den, hoe we dit naar de klanten toe vertalen naar recente beleggingstips. Dirk Peeters, Senior Buy-side Analist.

 10.30 – 11.00 VectorVest Europe
Maken onze Up signalen én eigen indicatoren het verschil?
VectorVest stelt duidelijk: ‘Niemand kan de markt voorspellen.’ Dat kunnen en doen wij dus ook niet. Wel geven we de hui-
dige trend weer en door allerlei eigen parameters verkrijgen we UP signalen. De afgelopen 21 jaar verkregen we gemiddeld 
zo’n 3 instapmomenten per jaar. Stapt u beter 3 × per jaar in (op de dag van zo’n UP signaal) of investeert u beter iedere 
maand een bepaald bedrag? Eens u weet wanneer u mag instappen, koopt u de aandelen die het best scoren volgens onze 
eigen indicatoren (FA en TA). Hoe presteerden deze aandelen als u telkens op de 1ste dag van een Up signaal in de markt 
stapt? Dankzij onze Up signalen én onze eigen indicatoren (om aandelen te analyseren), heeft u een houvast. Vermijd zo de 
grootste beleggersvijand: emoties. VectorVest is beleggingssoftware die Fundamentele en Technische Analyse combineert. 
U heeft toegang tot 9.800 Amerikaanse en Europese aandelen. Woon deze workshop bij en maak gebruik van een speciaal 
aanbod (enkel voor VBF leden). Tom Van Noyen, VectorVest Europe.

 11.05 – 11.35 Keytrade Bank
KEYPRIVATE, performant online vermogensbeheer
Begin 2016 heeft Keytrade Bank met KEYPRIVATE een succesvolle formule van online vermogensbeheer gelanceerd. Die 
formule heeft tot nu toe mooie rendementen opgeleverd. In deze workshop geven we een beknopte beschrijving van 
KEYPRIVATE in combinatie met de marktvisie van Keytrade Bank. Geert Van Herck, Chief Strategist Keytrade Bank.
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 11.40 – 12.10 VFB
START MET AANDELEN voor studenten en beginnende beleggers
Ben je student of beginnend belegger? Wil jij ook starten met beleggen in aandelen? Dan is deze workshop er speciaal 
voor jou. Waar zitten de verschillen tussen cash, vastrentende beleggingen en aandelen? En waarom kies je best voor 
aandelen? Hoe begin je eraan, en waar vind je de interessante informatie over aandelen? Wat is de basis van verstandig 
beleggen en welke regels hou je best rekening? Je stapt hier trouwens buiten met een voorbeeldportefeuille waarover je 
zelf vragen hebt kunnen stellen. Patrick Verelst, afgevaardigd bestuurder VFB.

 13.00 – 13.30 Pareto
De taxatie op uw vermogen: van effectentaks tot erfbelasting?
Eerst een vermogen opbouwen en vervolgens fiscaal optimaliseren, of eerst fiscaal optimaliseren en vervolgens een ver-
mogen opbouwen? In een land waar een verschuiving plaatsvindt van belasting op arbeid naar vermogen en consumptie, 
wordt het moeilijker om de minst belaste weg te vinden. En wordt vermogen niet al behoorlijk belast in België? Een over-
zicht: van taks op effectenrekeningen tot erfbelasting, en valt er iets aan te doen? Thijs Keenen, Financial consultant.

 14.50 – 15.20 Excelco
De snelst groeiende bedrijven van de wereld! Aandelen analyseren en selecteren met 
de fundamentele analyses van Excelco
De beste bedrijven presteren beduidend beter dan gemiddeld, met als gevolg dat de beurskoersen daarvan profiteren. De 
Excelco-software zit boordevol kwalitatieve en kwantitatieve informatie over deze bedrijven. U vindt er welke bedrijven 
goed presteren en welke bedrijven het beter doen dan sectorgenoten. In de workshop gaan we samen met u op zoek naar 
de beste groeibedrijven ter wereld. U leert hoe u deze bedrijven kan selecteren, hun waarde berekenen en ze vergelijken 
met hun concurrenten. Ieder VFB-lid heeft gratis toegang tot de standaardversie van de Excelco-software. Jan en Paul 
Hermans, zaakvoerders Excelco.

WORKSHOPSZAAL 11
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Tijdstip Bedrijf Spreker

10u30 - 10u40 Leasinvest RE Jean-Louis Appelmans, ceo
10u40 - 10u50 Care Property Invest Peter Van Heukelom, ceo
10u50 - 11u00 Cofinimmo Jean-Edouard Carbonelle, ceo
12u30 - 12u40 WDP Joost Uwents, ceo
12u40 - 12u50 Aedifica Stefaan Gielens, ceo
12u50 - 13u00 Montea Jo De Wolf, ceo
14u15 - 14u25 Intervest Offices & Warehouses Jean-Paul Sols, ceo
14u25 - 14u35 Home Invest Belgium Sophie Lambrighs, ceo
14u35 - 14u45 Xior Student Housing Christian Teunissen, ceo
16u10 - 16u20 Qrf City Retail Anneleen Desmyter, ceo

HOLLYWOODZAAL

IMMOCORNER
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NOG NIET INGESCHREVEN? DOE HET SNEL!
VFB-congressen zijn enkel toegankelijk voor VFB-leden. De inschrijvingsmodaliteiten en formules voor VFB-leden vindt U hieron-
der in tabel 1. Bent U nog geen VFB-lid, maak dan gebruik van ons aantrekkelijk gecombineerd aanbod ‘Lidmaatschap +  congres-
deelname,’ zie tabel 2.

Tabel 1 Inschrijving voor VFB-leden en hun familie

* Prijs per clublid mits globale inschrijving van minstens 3 leden. Clubs die 5 of meer leden inschrijven krijgen een gratis inkom-
kaart.

** Aanbod geldig voor lid +  inwonende partner of inwonende zoon of dochter. Tarief is voor 2 personen.
 Voor 3 personen met voorinschrijving bedraagt het tarief 82 euro.

Bij voorkeur online inschrijven via www.vfb.be. Om het ledentarief te genieten moet u zich eerst aanmelden op de website met 
uw e-mailadres en wachtwoord.

Na inschrijving krijgt u een e-mail met betalingsinstructies.

Heeft u geen internet, schrijf dan het juiste bedrag over naar rekening BE76 4037 0652 1195 van VFB met vermelding ‘Happening’.

Tabel 2 Gecombineerd aanbod voor niet VFB-leden

U schrijft online in en ontvangt de betalingsinstructies of u schrijft het juiste bedrag over naar BE76 4037 0652 1195 met vermel-
ding ‘nieuw lid +  Happening’.

Na betaling en verwerking in onze boekhouding, ontvangt u een elektronisch ticket per e-mail.  
Dit e-ticket geldt als uw toegangskaart.

Toon dit ticket (QR-code) op uw smartphone of print het en breng het zaterdag de 24ste mee.

Dit ticket zal aan de ingang worden gescand, waarna u een polsbandje alsook een lunchbon ontvangt.

Gratis Miko koffie gans de dag. Gratis parking, vestiaire en receptie.

Inschrijving Bedrag Online Overschrijving
VFB-leden 30 euro ja ja
VFB-studenten < 25 jaar 12 euro  ja ja
VFB-clubs minimum 3 leden * 27 euro ja ja
VFB-leden + inwonenden ** 56 euro ja ja

Inschrijving Bedrag Online Overschrijving
VFB-leden 30 euro ja ja
VFB-studenten < 25 jaar 12 euro  ja ja
VFB-clubs minimum 3 leden * 27 euro ja ja
VFB-leden + inwonenden ** 56 euro ja ja

Formule 1 jaar lid + deelname Happening op 24 maart 2018 Inschrijving via
Volwassene 80 euro online of overschrijving
Studenten < 25 jaar 25 euro online of overschrijving

Formule 1 jaar lid + deelname Happening op 24 maart 2018 Inschrijving via
Volwassene 80 euro online of overschrijving
Studenten < 25 jaar 25 euro online of overschrijving
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Ackermans & van Haaren - SIPEF
Ageas
Agfa - Gevaert
argenx
Bekaert
BEURSbubbels/SPEEDbubbels
Biocartis
Bone Therapeutics
De Tijd - De Belegger
Deceuninck
Dierckx Leys Private Bank
EVS Broadcast Equipment
Excelco
FNG
FSMA
Gimv
Greenyard
Keytrade Bank
KEYWARE
Kinepolis Group

Aedifica
CARE PROPERTY INVEST
COFINIMMO
Home Invest Belgium
Intervest Offices & Warehouses
Leasinvest RE
Montea
Qrf City Retail
Xior Student Housing
WDP

Leleux Associated Brokers
Melexis
Miko
Mithra Women’s Health
Ontex Group
Pareto
Quest for Growth
Recticel
SOLVAY
SUEZ
Telenet
Test-Aankoop invest
The House / Silver Fund
ThromboGenics NV
TINC
Total
TransStock Modelportefeuilles
UK Vastgoed
VectorVest Europe
VFB

STANDEN IMMO
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Bio’s 

Sven Sterckx 

Voorzitter VFB

Sven Sterckx werkt sinds september 1996 bij de Dierickx Leys Private 
Bank. Momenteel is hij lid van het directiecomité met als verantwoorde-
lijkheden portefeuillebeheer en de studiedienst. Van 1996 tot 1999 verzorg-
de hij het advies van de Effectenbank. Voor de overstap naar de financiële 
sector werkte Sven Sterckx bij Atlas Copco, waar hij verantwoordelijk was 
voor de productieplanning. De 47-jarige Antwerpenaar is Licentiaat in de 
Toegepaste Economische Wetenschappen en studeerde af aan het RUCA. 
Tevens behaalde hij de Master of Finance aan het UFSIA.

Sven Sterckx is meer dan 10 jaar lid van de Raad van Bestuur en werd 
in november 2015 voorzitter van VFB.
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Geert Gielens

Chief economist en hoofd van het Research team van Belfius Bank

Hij behaalde een doctoraat in de economische wetenschappen aan de KU 
Leuven en is auteur van een aantal wetenschappelijke publicaties. Voordat 
hij zijn huidige positie als Chief economist opnam, was hij gedurende een 
15-tal jaren actief in de financiële markten. Geert is momenteel ook visiting 
professor aan de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel. 
Hij was voordien gedurende enkele jaren ook lesgever aan de KU Leuven. 
Tot slot is Geert ook fellow van het Hogenheuvelcollege van de faculteit 
Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven.

Vincent Juvyns

Executive Director en global market strategist in Europa.

Hij is verantwoordelijk voor het verschaffen van marktgerelateerde en eco-
nomische analyses aan klanten in de Benelux, Frankrijk en Genève via het  
Market Insights-programma. Voordat hij bij J.P. Morgan Asset Manage-
ment in 2013 in dienst 
trad, was Vincent Ju-
vyns onderzoeksanalist 
bij de multi-asset-groep 
van ING Investment 
Management, waar hij 
fundamenteel onder-
zoek verrichtte en ver-
antwoordelijk was voor 
het communiceren van 
de groepsstrategie aan 
de klanten en de pers. 
Vervolgens fungeerde 
hij als productspecialist 
en later als portefeuil-
lebeheerder binnen de 
vastrentende afdeling 
van ING. Vincent Ju-
vyns heeft de masterti-
tel Business & Financial 
Sciences behaald aan het Institut Catholique des Hautes Etudes Commer-
ciales (ICHEC) te Brussel.
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Rik De Nolf

Ceo Roularta Media Group

Rik De Nolf is sinds 1972 actief binnen de mediagroep die zijn vader Willy 
De Nolf († 1981) in 1954 heeft opgericht. Eerst als uitgever van de maga-
zines van Roularta Media Group en van 1981 tot 2016 als gedelegeerd be-
stuurder en ceo. Sinds 1 januari 2016 is hij in die functie opgevolgd door 
zijn schoonzoon Xavier Bouckaert en werd hij zelf uitvoerend voorzitter 
van de raad van bestuur Hij is ook voorzitter van Medialaan (50 % Rou-
larta met Televisie en Radio met o.a. VTM en Q Music, tv-distributie met 
Stievie en Mobile Telecom met Mobile Vikings en Jim Mobile). Intussen 
is Roularta uitgegroeid tot een multimediale groep met ‘local media’ voor 
de Vlaamse markt zoals de weekbladen De Streekkrant en De Zondag, 
nieuwsmagazines en quality magazines voor de Belgische markt (met tel-
kens een Nederlandstalige en een Franstalige publicatie) zoals de week-
bladen Knack, Le Vif/L’Express, Trends (N/F) en Sportmagazine (N/F), 
maandbladen zoals Nest enz. In JV met de Franse groep Bayard wordt Plus 
Magazine uitgegeven in België, Nederland en Duitsland. Roularta drukt de 
eigen uitgaven en tal van andere publicaties in Roeselare. Roularta Printing 
is de grootste drukkerij van het land. Roularta focust zich vandaag op nieu-
we digitale ontwikkelingen met initiatieven zoals Digilocal en Storesquare: 
alles wat mogelijk is op het internet voor de locale adverteerder, tot en met 
e-commerce.

Rik De Nolf, geboren 1 november 1949 in Roeselare, is licentiaat in de 
rechten (RUG).
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Bart De Smet

Ceo Ageas

Bart De Smet (1957) is ceo 
van Ageas, met als specifie-
ke verantwoordelijkheden 
Strategy & Development, 
Audit and Communicati-
ons. Bart begon zijn loop-
baan bij Argenta in 1982. 
Van 1985 tot 1993 was hij 
Executive Vice President 
van het levenbedrijf van 
de Zwitserse verzekeraar 
Nationale Suisse. In 1994 
ging hij in dienst bij ING 
Insurance België, waar hij 
lid was van het uitvoerend 
Comité, met verantwoordelijkheid voor individuele en groepslevensver-
zekeringen, ziektekostenverzekeringen en bankactiviteiten. Bart De Smet 
maakte in 1998 de overstap naar AG Insurance. Hij werd lid van het directie-
comité en verantwoordelijk voor Employee Benefits. In 2005 kreeg hij de 
leiding over het broker kanaal bij AG Insurance en twee jaar later werd hij 
ceo AG Insurance. In Juni 2009 werd Bart ceo van Ageas.

Rik Scheerlinck

Cfo van KBC Groep

Geboren in 1956, in Manilla, de Filippijnen. Licentiaat in de rechten van 
de Universiteit van Leuven met een graad in economie. In 1984 in dienst 
getreden bij Kredietbank/KBC-groep. Hij startte bij de afdeling Internatio-

naal Krediet in Brussel en 
bekleedde verschillende 
functies in de Verenigde 
Staten (Senior Credit 
Adviser in de New York 
Branch en Regional Ma-
nager in Atlanta), Taiwan 
(Manager van het Kre-
dietbank Representative 
Office in Taipei), Duits-
land (General Manager 
van KBC Bank Opera-
tions) en terug naar de 
Verenigde Staten in 1999 
als General Manager van 
KBC North America. Hij 
trad in dienst bij CSOB in 
de tweede helft van 2006 
en werd daar benoemd 
tot lid van de raad van be-
stuur en Chief Financial 

& Risk Officer. Sinds 2010 was hij ceo van K&H Bank, de bankdochter van 
KBC Groep in Hongarije, en Country ceo, Hongarije.

In 2017 werd hij Chief Financial Officer in het Executive Committee 
van KBC Groep. In de raad van bestuur van KBC Groep: uitvoerend be-
stuurder (Chief Financial Officer, lid van het Directiecomité).

20Gids voor de



Sandra Vandersmissen

Specialist BNP Paribas Private Banking

Sandra Vandersmissen is senior aandelenspecialist bij BNP Paribas For-
tis Private Banking. Zij heeft 20 jaar ervaring in de beleggingswereld en 
meer specifiek in aandelen. Het overgrote deel van haar carrière was zij 

bij BNP Paribas Fortis werk-
zaam. Ze begon als analiste 
voor Belgische aandelen 
bij de brokeractiviteit. Ver-
volgens stapte ze over naar 
het fondsenbeheer. Voor 
deze activiteit werkte ze een 
aantal jaren in Parijs waar 
ze mee instond voor de op-
volging van grote Europese 
aandelen. Sinds een tiental 
jaren is ze actief bij BNP 
Paribas Private Banking als 
senior aandelenspecialist en 
is mede verantwoordelijk 
voor de aandelenselectie en 
gerelateerde communicatie, 
intern en extern. In deze 
hoedanigheid heeft zij vaak 
meetings met het manage-

ment van grote Europese bedrijven. Zij studeerde economische weten-
schappen aan de KU Leuven, gevolgd door een jaar financieel management 
aan de Vlekho en een jaar Europese studies in Straatsburg, Frankrijk.

Hein Deprez

Ceo en referentie-aandeelhouder van Greenyard

Greenyard is een wereldwijde 
marktleider in verse en bereide 
groenten en fruit, bloemen en 
planten, logistieke diensten voor 
verse producten en groeimedia.
Met meer dan 8000 werknemers 
in 26 landen wereldwijd, ziet 
Greenyard de eigen mensen en 
de cruciale relaties met klanten 
en leveranciers als de troeven die 
de groep in staat stellen produc-
ten en diensten te leveren met 
een totale waarde van meer dan 4 
miljard euro per jaar.
• 1983: Gestart met een 

 champignonkwekerij;
• 1987: Stichting Univeg;
• Sinds 2003: Eigenaar van 

Peatinvest;
• Sinds 2006: Referentie-aandeelhouder bij Greenyard;
• Sinds 2018: ceo bij Greenyard;
• Meerderheidsaandeelhouder van de Greenyard-groep;
• Aandeelhouder van Orchards Invest en van The Fruit Farm Group: 

samen 8000 hectare plantages in Argentinië, Zuid-Afrika, Brazilie, 
Turkije, Suriname, Uruguay en Costa Rica.
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François Van Hoydonck

Afgevaardigd Bestuurder van SIPEF

François Van Hoydonck is sinds 1979 verbonden met de SIPEF-activiteiten. 
Hij is doorgegroeid van de administratie naar het financiële management 
en vanaf 2007 is hij afgevaardigd bestuurder. Hij houdt zich vandaag bezig 
met de strategie van de agro-industriële SIPEF Groep en met de verdere 
uitbouw van de onderneming tot een duurzame middelgrote speler in de 
palmolie en de rubbersector. Hij is tevens, samen met de cfo, verantwoorde-
lijk voor de investors relations. Van Hoydonck is gegradueerde in accoun-

tancy aan het St. 
Eligius Instituut 
en gegradueerde 
fiscaliteit aan de 
BKR te Antwer-
pen. Hij is tevens 
erkend accountant 
van het Instituut 
van de Accoun-
tants en de Belas-
tingconsulenten 
van België. Olivier Chapelle

Gedelegeerd bestuurder Recticel

Olivier Chapelle werd Gedelegeerd Bestuurder van Recticel in april 2010. 
Voordien was hij PDG van Wagon Automotive sas, gebaseerd in Parijs. Eer-
der heeft hij ruime operationele ervaring opgedaan in verschillende indu-
striële bedrijven zoals SmithKline Beecham, Biologicals, Owens Corning 
en Faurecia. Olivier Chapelle is 49 jaar en haalde een diploma Burgerlijk 
werktuigkundig ingenieur aan de UCL en bedrijfsbeheer aan de Solvay 
Business School.
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Stefan Pintjens

Senior Financial Analyst Test-Aankoop invest

Stefan Pintjens is sinds 1995 actief als financieel analist voor het beleg-
gingsweekblad Test-Aankoop invest (voorheen Budget Week) waar hij 

deel uitmaakt van een in-
ternationaal team van 30 
analisten uit België, Luxem-
burg, Italië, Spanje en 
Portugal van de Belgische 
Verbruikersunie en haar 
Europese zusterorganisa-
ties. Naast de fundamentele 
analyse van een aantal Bel-
gische mid- en small caps 
behoren ook de bank- en 
distributiesector tot zijn 
specialisatieterrein evenals 
vastgoedbeleggingen (vast-
go ed ven n o o t s c hap p en 
en -certificaten). Tevens 
behartigt hij de belangen 
van de consument in geld-, 
bank- en beleggingszaken. 
Voordien was hij enkele ja-
ren werkzaam als assistent 
aan de Universiteit Antwer-

pen (RUCA) waar hij ook het diploma van licentiaat in de Toegepaste Eco-
nomische Wetenschappen met specialisatie financiële economie behaalde 
en een aantal artikels over het bank- en financiewezen publiceerde.

Luc Van der Elst

Adviseur aandelen Capfi Delen Asset Management

Luc Van der Elst is sinds 2006 adviseur aandelen bij Delen Private Bank, 
een vooraanstaande beheerder van privévermogens en behorend tot de 
groep Ackermans & van Haaren. Luc legt zich vooral toe op de analyse van 
individuele Europese industriële aandelen en op de Belgische kleine en 
middelgrote beursgenoteerde ondernemingen. Hij startte zijn loopbaan in 
juli 1988 bij de Generale Bank in de afdeling Corporate Finance & Invest-
ment Banking en nadien als equity research officer in de afdeling Asset Ma-
nagement. Van 1994 
tot 2005 stond hij aan 
het hoofd van het 
Belgische aandelen re-
searchteam van Gene-
rale Bank/Fortis Bank 
België. Luc werd gebo-
ren in 1963 in Antwer-
pen. Hij behaalde het 
diploma van burgerlijk 
ingenieur aan de KU 
Leuven (1986) en een 
Degree in Investment 
and Financial State-
ment Analysis aan het 
Interuniversity Centre 
of Financial Analysis 
Brussels (1987).
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Dieter Penninckx

Oprichter en ceo van FNG Group

Samen met zijn twee medeoprichters, Anja Maes en Manu Bracke, startte 
Dieter Penninckx in 2003 met de overname van enkele winkels in kinder-
kleding. De jaaromzet van toen drie miljoen euro is ondertussen opge-
lopen tot ongeveer een half miljard euro met een modegroep die zowel 
in Nederland als België diverse modemerken van A tot Z controleert en 
verkoopt aan de eindklant via meer dan honderd eigen winkels. Daarbij 
horen sinds 2016 ook de overgenomen winkels van Brantano in België en 
Nederland. FNG zette zich in 2008 vooral als kinderkledingmerk Fred & 
Ginger in de markt met een beursnotering op de vrije markt in Brussel. 
Dat werd in 2016 via een reverse take-over een notering als FNG Group op 
Euronext Amsterdam.

Eddy Duquenne

Gedelegeerd bestuurder Kinepolis Group

Begin 2008 kwam Eddy Duquenne aan het hoofd van Kinepolis Group 
als gedelegeerd bestuurder in tandem met Joost Bert. Vandaag legt hij de 
strategische bouwstenen voor de toekomst, waarin Kinepolis zich wil on-
derscheiden als beste cinemaoperator, beste marketeer en beste vastgoed-
beheerder.

Cruciaal hiertoe is zijn expertise in de vrijetijdssector en het vastgoed-
beheer bij Sunparks, waar hij gedurende 9 jaar (1998–2007) samen met 
Mark Vanmoerkerke aan het roer stond als gedelegeerd bestuurder. Voor-
dien (1985–1998) door-
liep hij een jarenlange 
loopbaan tot executive 
manager corporate ban-
king bij ASLK Bank (la-
ter Fortis Bank, nu BNP 
Paribas Fortis).

Eddy Duquenne 
is licentiaat toegepaste 
economische weten-
schappen. Hij vervulde 
reeds diverse bestuurs-
mandaten, waaronder 
het bestuurderschap 
bij GIMV, Gimvindus, 
Kamofin en FNE. Bij 
Kinepolis Group was 
Eddy Duquenne net 
één jaar onafhankelijk 
bestuurder vòòr zijn 
aanstelling tot gedele-
geerd bestuurder.
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Patrick Verelst

Afgevaardigd bestuurder VFB

Patrick Verelst is licentiaat toegepaste economische wetenschappen (KU-
Leuven) met bijkomende opleidingen in financiële analyse en porte-
feuillebeheer. Hij werkte voorheen als analist, portefeuillebeheerder en 

Investor Relations en 
is afgevaardigd bestuur-
der van VFB.

Francis Van Eeckhout

Ceo Deceuninck

Behaalde een diploma Handelsingenieur aan de Katholieke Universiteit 
Leuven in 1990. In 1991 behaalde hij een licentie ‘marketing applique’ in Aix 
en Provence. In 1992 behaalde hij een licentie ‘accountancy’ aan de WHU in 
Koblenz. In de periode 1992–1993 werkte hij op de marketingafdeling van 
Bahlsen Keksfabrik in Hannover. Tussen 1994 en 2011 was hij gedelegeerd 
bestuurder van Van Eeckhout NV (beton), VVM NV (cement), Diamur NV 
(droge mortel) en Nivelles Beton NV (beton). Sinds 2012 is hij gedelegeerd 
bestuurder bij Gramo BVBA (holding).
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Geert Campaert

 Analist Dierickx Leys Private Bank

Geert Campaert ge-
raakte sterk geïnteres-
seerd in de financi-
ele wereld tijdens zijn 
studies Toegepaste 
Economische Weten-
schappen aan de Uni-
versiteit Antwerpen. 
Hij verdiepte zich de 
jaren daarna verder 
in het beursgebeuren, 
met een bijzondere in-
teresse voor value be-
leggen, in de stijl van 
Graham en Buffett. 
In 2010 startte hij een 
eigen beleggingsblad 
op met value beleggen 
als beleggingsfilosofie. 
Van 2011 tot 2013 was 

hij daarnaast ook op zelfstandige basis actief als analist voor VFB en voor 
vermogensbeheerders. Sinds 2013 werkt hij voltijds als analist voor Die-
rickx Leys Private Bank.

Christian Reinaudo

Ceo Agfa-Gevaert

Christian Reinaudo (1954, Fransman) studeerde af aan de ‘Ecole de Phys-
ique et de Chimie Industrielles de Paris’ en heeft een doctoraat van de Uni-
versiteit van Parijs (Frankrijk). Hij startte zijn loopbaan bij Alcatel in 1978 
in het Onderzoeks- en Ontwikkelingscentrum van Marcoussis (Frankrijk).

Van 1984 tot 1996 bekleedde hij verschillende functies binnen de ‘Ca-
ble’-Groep van Alcatel (nu Nexans). Begin 1997 werd hij President van de 
Submarine Networks Divisie. Nadat hij in 1999 tot President van de hele 
Optics Groep werd benoemd, trad hij begin 2000 toe tot het Directieco-
mité van Alcatel als Executive Vice-President. In 2003 werd hij President 
van Alcatel Asia Pacific en verhuisde hij naar Shanghai (China). Na zijn 
terugkeer in 2006 werd hij verantwoordelijk voor het integratie en transi-
tieproces van Alcatel en Lucent Technologies. Hij ging ook deel uitmaken 

van de Raad van Bestuur van 
Draka Comteq (Nederland). 
In 2007 werd hij benoemd tot 
President van Alcatel-Lucent 
Noord- en Oost-Europa en 
trad hij toe tot de Raad van 
Bestuur van Alcatel-Lucent 
(België). Begin 2008 stapte 
Christian Reinaudo over naar 
Agfa-Gevaert, waar hij Pre-
sident van Agfa HealthCare 
werd. Hij trad toe tot de Raad 
van Bestuur van Agfa-Gevaert 
in 2010. Op 1 mei 2010 werd 
hij ceo. Op 18 oktober 2016 
nam hij ook een bestuursman-
daat op bij Domo Chemicals 
GmbH.
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François Fornieri

Oprichter en ceo van Mithra Pharmaceuticals

Mithra werd opgericht in 1999 als een spin-off van de Universiteit van Luik 
door de heer François Fornieri en Prof. Dr. Jean-Michel Foidart. Het be-
drijf focust op gezondheid voor vrouwen. De missie is om elke fase van het 
leven van vrouwen te verbeteren met innovatieve en toegankelijke farma-
ceutische oplossingen in vier therapeutische gebieden: vruchtbaarheid en 
anticonceptie, menopauze en osteoporose, gynaecologische infecties en 
vrouwelijke kankers.

François Fornieri is geboren in Ougrée (Luik) op 30 april 1962. Hij was 
tussen 2010 en 2013 oprichter en ceo van Uteron Pharma een op R&D ge-
richt bedrijf en overkoepelende structuur voor verschillende spin-offs ge-
boren uit Mithra’s innovatiezin. In 2013 werd Uteron Pharma SA verkocht 
aan Actavis plc (nu Allergan plc) voor 305 miljoen dollar.

Oprichter en ceo (2005-2011) van Themis Holding, gecreëerd om aan 
de groeiende vraag te voldoen van micro-farmaceutische/biotech-bedrij-
ven voor strategische, operationele en financiële mentoring.

Voorheen werkte François in verkoop en marketing bij Schering AG 
(nu Bayer Helathcare) en Sanofi. Hij is ingenieuw biochemie en studeerde 
af van de HEC Business School.
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Christian Homsy 

Ceo van Celyad sinds haar oprichting als Cardio3 BioSciences in 2007

Christian Homsy behaalde zijn medische doctoraat aan de universiteit van 
Leuven en heeft een MBA van de IMD in Lausanne (Zwitserland). Chris-
tian deed zijn zakelijke ervaring op in senior onderzoeks- en ontwikke-
lingsactiviteiten, marketing, bedrijfsontwikkeling en verkoopfuncties bij 
Guidant Corporation, een toonaangevend bedrijf in medische hulpmid-
delen dat actief is in de behandeling van hart- en vaatziekten. Hij was ook 
oprichter van Guidant Institute for Therapy Development, een belangrijke 
faciliteit voor het onderwijs van artsen en gezondheidswerkers. Voor Car-
dio3 BioSciences, was Christian Homsy General Manager van Medpole, 
een Europese incubator voor startende bedrijven in de sectoren medische 
hulpmiddelen en biotechnologie. Hij heeft ook een bestuurdersmandaat 
in Medpole SA.
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Gert De Mesure

VFB-analist en opdrachten voor Euronext

Gert De Mesure is VFB-analist en is sinds 2004 actief als onafhankelijk 
analist. Hij werkt(e) voor verschillende partijen zoals beursvennootschap-
pen, beleggingsfondsen, beursgenoteerde bedrijven en beleggingsbladen 
en verricht tevens adhoc-opdrachten. Hij is ook docent voor de VFB-
beleggersacademie, voordien was hij gastdocent voor EHSAL en voor de 
Katholieke Hogeschool 
Limburg. Hij heeft een 
statuut als makelaar in 
bank- en beleggingsdien-
sten (FSMA-licentie) en 
sinds begin 2016 is hij 
lid van het investerings-
comité van KeyPrivate 
(Keytrade Bank). Na zijn 
legerdienst ging Gert De 
Mesure in november 1987 
aan de slag bij de toen-
malige Generale Bank, 
waar hij in het commer-
ciële netwerk van zetel 
Brussel terecht kwam 
en een opleiding volgde 
tot kantoordirecteur. In 
1988 vertrok hij naar de 
Fuji Bank als foreign ex-
change dealer (handel in 
USD/JPY). Bij Bank Delen zette hij vanaf 1991 de definitieve stap richting 
aandelenmarkten. Na een jaartje bij Ellips Communication als managing 
partner financiële communicatie, ging het naar Delta Lloyd Securities in 
1999, waar hij het tot head of equity strategy schopte.

Danny Reweghs

Directeur Strategie Inside Beleggen

Danny Reweghs is directeur strategie van Trends Inside Beleggen van het 
mediaconcern Roularta. Hij is vanaf de eerste dag in 1999 een van de beurs-
gasten op Kanaal Z. Verder is hij mede-auteur van de boeken ‘De Beste be-
leggingen tot 2010’ en ‘Rendabel beleggen in moeilijke beurstijden’. Ruim 
een decennium was hij lid van de raad van bestuur van VFB. Hij is licentiaat 
in de economische wetenschappen aan de KU Leuven.
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Bart Goemaere

Hoofdredacteur BeursTips 
& TuyauxBourse

Bart Goemaere werd mid-
den 2005 hoofdredacteur 
van het populaire beleg-
gingsblad BeursTips en 
zijn Franstalige zusje Tuy-
auxBourse. Hij nam beide 
bladen midden 2005 over 
van stichter Johan Goos-
sens. Voordien was hij in 
het buitenland actief als 
aandelenadviseur en ad-
viseur bij private equity 
projecten. Bart Goemaere 
kan terugblikken op 15 jaar 
ervaring in de aandelenhandel en het doorgronden van bedrijven. Hij be-
haalde een diploma Industrieel Ingenieur Informatica aan de Katholieke 
Hogeschool Gent en rondde nadien een postgraduaat economie aan de 
UFSIA Antwerpen met succes af. Om zijn kennis te vervolledigen voegde 
hij een MBA aan de UFSIA Antwerpen en de Marquetty University in de VS 
aan zijn diploma’s toe.

Guy Sips

Small en mid caps-specialist van KBC Securities

Guy Sips is de small en mid caps-specialist van KBC Securities in een waai-
er aan sectoren. Hij belandde bij KBC in 2005 na de fusie van KBC/Alma-
nij/Gevaert en de herpositionering van de activiteiten binnen KBC Groep. 
Bij Gevaert was hij verantwoordelijk voor een fonds van beursgenoteerde 
small en mid caps. Hij beheerde dit fonds tot 2008, waarna hij verhuisde 
naar de Proprietary Trading Desk. Sinds 2010 volgt hij als analist de Belgi-
sche small en mid cap-bedrijven op.

Voor hij bij KBC van start ging, was 
Guy portfolio-manager bij Quest for 
Growth, financieel analist bij Cera Bank 
en werkte hij voor de beursnieuwsbrie-
ven ‘Swingtrend’ en ‘Cash!’ van Trends. 
Hij was ook vijf jaar lang gastdocent 
‘Beleggingstheorie’ en ‘Nationaal en 
Internationaal Betalingsverkeer’ aan de 
Katholieke Hogeschool Kempen. Hij 
behaalde een Master als Handelsingeni-
eur aan de KU Leuven en publiceerde 
een heel aantal artikels over de vraag of 
beleggingsadvies uitzonderlijke rende-
menten oplevert.
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Frank De Mol

Adjunct hoofdredacteur De Belegger

Frank De Mol is adjunct hoofdredacteur bij De Belegger. Hij studeerde af 
aan de Hogeschool EHSAL (nu Odisee) in 1991 voor Handelswetenschap-
pen, specialisatie bedrijfsmanagement. Hij leerde de knepen van het vak 

bij professor Roland Van der 
Elst, die ook als promotor op-
trad voor zijn eindverhandeling 
‘Goudmijnen in tijden van on-
zekerheid’. Hij behaalde nadien 
ook nog het diploma Master 
of Personal Financial Planning 
aan UAMS te Antwerpen. Na 
zijn legerdienst trad hij in 1992 
in dienst bij De Belegger. Eerst 
vooral voor de invulling van de 
rubriek personal finance, maar 
later steeds meer voor de aan-
delen- en obligatiemarkten. Hij 

volgt voor aandelen onder meer volgende sectoren op: gezondheidszorg, 
toerisme, drank, uitzendsector … Hij werd in 2006 Adjunct Hoofdredac-
teur bij De Belegger. Hij verzorgde ook gedurende 7 jaar wekelijks het 
beurspraatje bij KanaalZ en levert geregeld bijdragen voor TIJD.TV. Hij is 
tevens auteur van het boek ‘Wegwijs in fondsen’.
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VFB-Sponsors
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• ARGENTA
• ARGENX
• ASCENCIO
• ASIT BIOTECH
• ATENOR
• BINCK
• BIOCARTIS
• BONE THERAPHEUTICS
• CANDRIAM
• CARE PROPERTY INVEST
• COFINIMMO
• COLRUYT
• DECEUNINCK
• EVS BROADCAST EQUIPMENT
• GLOBAL GRAPHICS
• GREENYARD
• INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV
• KBC ANCORA
• KBC GROEP
• KIADIS PHARMA
• LOTUS BAKERIES

VFB-BEDRIJFSLEDEN
• MDXHEALTH
• MEDIRECT BANK
• MIKO
• MITHRA WOMEN’S HEALTH   
• MONTEA
• QRF
• QUEST FOR GROWTH
• RECTICEL
• RESILUX
• SIPEF
• TELENET
• TEXAF
• TIGENIX
• TINC
• TREETOP ASSET MANAGEMENT
• UMICORE
• VAN DE VELDE
• VASTNED RETAIL BELGIUM
• WDP
• WERELDHAVE BELGIUM
• XIOR STUDENT HOUSING
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