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Korte thesis 
Wereldhave N.V. is een Nederlandse uitbater van winkelcentra. Het bedrijf baat 30 shopping 

centra uit in Nederland, België en Frankrijk en heeft twee investeringen in kantoren.  

Een blik op de 5 jaar prijsevolutie van het aandeel spreekt boekdelen. Sinds zijn hoogtepunt 

is de prijs ongeveer gedeeld door 9. Tot dan werd het aandeel bekeken als een 

vastgoedaandeel dat een zekere veiligheid inhield. Het maakte deel uit van de goede-

huisvader-beleggingsportefeuille. Sindsdien is het kommer en kwel. 

De opportuniteit die zich nu voordoet is dat het bedrijf gewaardeerd is op ongeveer 20 à 25% 

van zijn boekwaarde. Al het slechte nieuws dat we ons kunnen inbeelden zit verrekend in de 

prijs. Zelfs indien een kapitaalsverhoging nodig zou blijken, zelfs indien de Franse tak die 

momenteel te koop staat met grote minwaarde zou verkocht worden, zelfs indien heel wat 

huurders hun verplichtingen niet nakomen, dan nog kunnen we de waarde niet lager dan €10 

per aandeel inschatten. Wanneer deze slechte scenario’s zich niet voltrekken is het opwaarts 

potentieel hoog. 

De markt evalueert de situatie op een toch wel bijzondere manier. Bekijk even Wereldhave 

België: de marktkapitalisatie bedraagt €365 mio (voor een boekwaarde van €670 mio). Dat 

betekent een onderwaardering van 45% ten opzicht van de boekwaarde, en dat terwijl België 

wordt aanzien als de betere leerling van de klas. Van die marktwaarde bezit Wereldhave N.V. 

66,53% dus €243 mio. Dat betekent dat de markt de business in Frankrijk en Nederland 

samen voor slechts €45 mio waardeert. 

De grafiek waarbij we de waarde van het aandeel vergelijken met de waarde van de 

vastgoedportefeuille spreekt boekdelen. 

 

De boekwaarde daalt, maar de waardedaling van de aandelen is proportioneel groot. T.o.v. de 

boekwaarde van €29,9 noteert het aandeel momenteel op meer dan 75% discount. In 

vastgoed wordt voor de boekwaarde met EPRA NAV gewerkt. 
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Waarom is de koers dusdanig laag? 
Winkelvastgoed staat al jaren onder enorme druk van e-commerce. Jarenlang heeft het 

vorige management verkeerde kapitaalallocaties gedaan door onder andere centra veel te 

duur aan te kopen en door het niet tijdig wegsnijden van te grote kosten. Voeg daar de 

Coronacrisis aan toe en beleggers lopen massaal weg uit dit aandeel. 

Wij stellen een emotionele overreactie vast waardoor heel veel beleggers ontgoocheld zijn 

uitgestapt.  

Bovendien is er een grote ‘short-positie’ op de aandelen. Dat betekent dat veel partijen 

speculeren op een verdere daling van het aandeel. Momenteel is de shortpositie rond de 15% 

en in dalende lijn. Op begin februari stond deze op een maximum van 20%. Vanaf de 

aankondiging van het nieuwe strategisch plan is de trend dalend.  

 

Onze thesis 
Onze volledige analyse heeft vooral een focus op de risico’s die de aankoop inhoudt. We 

willen zeker zijn dat de downside risico’s voldoende ingedekt zijn. 

In een pessimistisch scenario zien we nog steeds een courante winst van €1,2 - €1,4. Bij een 

koers van €7 - €7,5 betekent dat een winstrendement van 16 tot 20%. Indien 80% als dividend 

wordt uitbetaald betekent dat een dividendrendement van 13 tot 16%.  

Als worstcase een kapitaalsverhoging moet plaatsvinden waardoor het aantal aandelen iets 

meer dan verdubbelt, zelfs dan is het dividendrendement nog steeds +6%. 

Na een grondige en rationele analyse zijn we van mening dat een prijs rond de €7 een prima 

instapmoment is met zeer lage downside risico’s. We benaderen Wereldhave als een pure 

‘asset play’. We kopen Wereldhave N.V. voor zijn sterk ondergewaardeerde vaste activa.  
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Het bedrijf 
 

Wat 
Wereldhave N.V. is opgericht in 1930 als vastgoedgroep. Het was de eerste Europese REIT. 

De aandelen van Wereldhave zijn genoteerd aan de Euronext. De Vennootschap heeft de 

status van een fiscale beleggingsinstelling (FBI). Wereldhave N.V. heeft een belang van 

66,53% in Wereldhave België, tevens een beursgenoteerde REIT (ENXTBR:WEHB). Alhoewel 

de voorwaarden per land wat verschillend liggen om als REIT te worden aanzien zijn de 

belangrijkste kenmerken: 

• Een maximale schuldgraad 

• Verplichte uitkering van de winst 

• Vennootschap is vrijgesteld van belasting 

In de periode 2012-2015 onderging de groep een grote transformatie: merendeel van de 

kantoorinvesteringen werden verkocht, activiteiten in US, VK en Spanje werden verkocht. Er 

werden winkelcentra aangekocht zodat de focus volledig op die niche ligt sinds 2015. De 

Finse winkelcentra waren geen succes en werden in 2017 van de hand gedaan. 

Wereldhave positioneert zich in de minder grote winkelcentra. Dikwijls zijn ze gebouwd rond 

een grote warenhuisketen die als ‘magneet’ fungeert en kleinere retailers aantrekt. 

De vastgoedportefeuille wordt verplicht meermaals per jaar geschat volgens de actuele 

huurtarieven op de markt en staat einde juni 2020 voor €2.742 mio in de boeken. Die 

schattingen mogen we ernstig nemen vermits om de drie jaar van schatter gewisseld wordt, 

wat een zekere onafhankelijkheid waarborgt. Er zijn door dalende huurprijzen al heel wat 

afboekingen gebeurd de laatste jaren. In 2019 werd het Nederlands vastgoed meer dan 20% 

afgewaardeerd. De bezettingsgraad houdt vrij goed stand rond de 95%.  

Segmenten 
Einde 2019 zijn er 913.000 m² winkelruimte onder beheer in drie landen. 

 

Bron: website Wereldhave, situatie einde 2019 
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Dit jaar werd de locatie WoensXL in Eindhoven reeds van de hand gedaan, zodat er 30 

locaties zijn momenteel. 

Er is een zeer goede spreiding van huurrisico’s met meer dan 2.000 huurders in de drie 

landen samen. De grootste huurders zijn: 

 

Bron: website Wereldhave 

 

Strategie: Full Service Centers 
Op langere termijn wil het bedrijf het concept van  Full Service Centers uitrollen in België en 

Nederland. Dat is de omschakeling naar een ander soort beleving waarbij winkels met focus 

op de  alledaagse behoeften gecombineerd worden met andere functies zoals werken, 

logeren, wonen, verzorging, spelen en sporten. Men noemt het concept LifeCentral. 

Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden: 

 

Bron: website Wereldhave 

Het ganse opzet is om de inkomstenbasis te diversifiëren en het risico te verminderen .  

De gemiddelde huurprijs per m² is wel iets lager voor dergelijke andere activiteiten maar het 

dient een stabielere basis te leveren. Speerpunt project is de uitbreiding van “Belle-île” in Luik 

die zal dienen als testcase. Tegelijk zijn er ook concrete plannen voor “Vier Meren” bij 

Amsterdam. 
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Op dit moment heeft Wereldhave, in vergelijking met andere winkelvastgoed spelers, een 

relatief lage gemiddelde huur per m² (zie verder voor meer toelichting). Financieel gezien zijn 

ze hierdoor in een goede positie om deze strategie te implementeren - het betekent dat de 

overstap naar Full Service Centers (relatief) minder impact zal hebben op de 

huuropbrengsten.  

Het heilige getal voor Wereldhave is 6%. De strategie bestaat er in om enkel te investeren in 

winkelcentra die een IRR (Internal Rate of Return) opleveren van 6% zonder hefboom. Franse 

centra en een kwart van de BE/NL voldoen niet aan deze voorwaarde.  Om de strategie te 

kunnen implementeren kiest Wereldhave er voor om deze panden te verkopen.  Met het 

vrijgekomen kapitaal wordt de schuld afgebouwd en de strategie geïmplementeerd waarvan 

de kostprijs op zo’n €300-350 mio geraamd wordt over een periode van 6 jaar. 

Concreet vertaalt zich dat als volgt: 

• De 6 centra in Frankrijk zijn te koop gesteld – dat proces is aan de gang en zou in Q4 

2020 afgerond worden. De boekwaarde van deze centra staat momenteel voor +€750 

mio in de balans. 

• Voor de Belgisch/Nederlandse centra is een studie gemaakt en zijn er 3 categorieën 

gedefinieerd: 

o 25% is niet in staat om meer dan 5% IRR te behalen en worden verkocht 

(boekwaarde ongeveer €250 mio) 

o 25% is in staat om 5 tot 6% IRR te behalen. Deze worden behouden, maar er 

worden geen zware investeringen uitgevoerd 

o 50% wordt opgewaardeerd in het LifeCentral plan en dient meer dan 6% IRR te 

genereren. 

 

 

Schets van Belle-île in Luik na uitvoering LifeCentral plan 
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Wie 
 

Opvallend is dat de teams zeer jong zijn. 

Sinds vorig jaar is Matthijs Storm de nieuwe CEO. Voordien was hij bijna 8 jaar Head of Real 

Estate bij Kempen Capital Management, een Nederlandse fondsenbeheerder. Hij komt dus 

uit de analistenwereld. 

 

Matthijs Storm – bron: jaarverslag 2019 

Hij kreeg reeds bakken kritiek vanwege ongelukkige uitspraken in interviews, zijn royale 

verloning in een bedrijf dat niet goed presteert en een promofilmpje voor het bedrijf waarin hij 

zichzelf in de kijker zette. Op de korte periode waarin hij CEO is kunnen we hem nog niet 

beoordelen op veel daden. We vinden het wel belangrijk dat de bedrijfsbelangen altijd voorop 

staan tegenover de individuele belangen. Onze voorkeur gaat naar CEO’s die zich eerder low-

profile opstellen. 

 

Het team van Wereldhave Belgium is eveneens zeer jong 

 

Van links naar rechts: Cedric Biquet – CFO, Kasper Deforche – CEO en Nicolas Beausillon (commercieel, aan- en 

verkoop activa) – bron: VFB magazine 

De grootaandeelhouder met 15,07% is de Nederlandse miljardair Aat Van Herk Hij is ook 

bekend van zijn participaties in biotech (zoals Galapagos) en ander winkelvastgoed (Vastned 

en Eurocommercials).  
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Sector 
Vermits we deze analyse benaderen als een evaluatie als ‘asset play’ is de sectoranalyse en 

de beoordeling van de competitie minder relevant. Bovendien zijn er in winkelvastgoed nog 

verschillende niches die elk hun specificiteit hebben (baanwinkels, binnenstedelijke winkels, 

grote en kleine winkelcentra, …). Kleinere winkels zijn niet beursgenoteerd en fiscaliteit per 

land is verschillend. Dat alles maakt vergelijking moeilijk. 

Onze interesse in Wereldhave is gewekt door de onderwaardering van het vastgoed en niet 

zozeer door zijn unieke positie ten opzicht van zijn concurrenten.  

Wel zien we in de strategie dat het bedrijf wenst uit te rollen een opportuniteit om zich te 

differentiëren t.o.v. andere spelers. Onderstaande grafiek trok onze aandacht. Ze geeft aan 

dat t.o.v. acht niet nader genoemde concurrenten de huurprijs (NRI = Net Rental Income) per 

m² bij Wereldhave de laagste is van allemaal. 

Een bekend voetballer zei ooit “Elk nadeel hebbe zijn voordeel”. Het voordeel is dat 

Wereldhave het minst onder druk zal staan bij verdere dalingen van huurprijzen en dat zij ook 

het meeste opwaarts potentieel hebben bij uitvoering van het LifeCentral plan. 

 

Bron: website Wereldhave 

 

Verder zal vooral de weerstand van winkelvastgoed tegen e-commerce en COVID bepalen 

welke de rendementen in de toekomst zullen zijn. 
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Cijfers 
 

De balans 
Vermits we Wereldhave benaderen als een asset play zijn in eerste instantie de balans en de 

schuldenpositie van groot belang.  

 

Het eigen vermogen bevat een deel minderheidsbelangen waardoor gecorrigeerd dient te 

worden naar €1.201 mio. 

De waarde van de panden is geschat op €2.742 mio. Daartegenover staan €1.331,3 mio 

rentedragende schulden. Zo bekomen we een boekwaarde van €29,90 per aandeel.  

De verdeling van het vastgoed per land op H1 2020 is als volgt: 

 

Bron: website Wereldhave 

Na de verschillende afwaarderingen van de vastgoedportefeuille in het verleden werd ook in 

2020 nog eens voor €161,5 mio afgewaardeerd.  

De Franse portefeuille is gewaardeerd op 4,7% huurwaarde , de Belgische op 5,6% en de 
Nederlandse op 6,8%. Dat zijn de netto huurinkomsten t.o.v. de waardering van het vastgoed. 
Zoals reeds gezegd is in 2019 het Nederlands vastgoed  zeer stevig afgewaardeerd (ongeveer 
€340 mio of meer dan 23%). Daardoor verhoogde het huurrendement van 5,6% naar 6,8%. 

Vooral het Franse vastgoed zou mogelijks nog in waarde kunnen verliezen. Dat zal nu blijken bij 
de verkoop van de Franse activa. 

Schulden 
Belangrijk aspect bij de afwaarderingen is dat schuldgraad stijgt. Het mechanisme is als 

volgt: door de afwaardering daalt de waarde van de activa en dus ook de boekwaarde. Het 

eigen vermogen daalt dus terwijl de schulden blijven open staan. De schuldgraad stijgt dus.  

Voor vastgoed werken we eerder met loan-to-value ipv debt-to-equity. Bruto LTV wordt 

berekend door de uitstaande schulden te delen door de waarde van het onderliggende 
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vastgoed. Netto LTV is op basis van  netto schulden (schulden min cash op de rekening). De 

Netto LTV ratio is in geval van Wereldhave gelijk aan 46,7% (bruto LTV = 48,9%) - een stijging 

t.o.v. einde 2019. 

Target van het bedrijf is om bruto LTV onder de 40% te zakken om de afhankelijkheid van de 

banken te verminderen. Verkoop van activa is dus noodzakelijk. 

Cash is nodig om in hoofdzaak 3 zaken te financieren: 

1. De terugbetaling van de schulden 

2. De betaling van dividenden (ter referentie: €1,89 in 2019, een laatste deel €0,63 is 

wegens Corona afgevoerd) 

3. De transformatieplannen LifeCentral 

Laat ons verder in de cijfers duiken en vooral de schuldpositie uitspitten. Dit zal het 

allerbelangrijkste blijken te zijn wanneer het op risico aankomt. 

 

Bankconvenanten 
Er zijn drie convenanten van belang om de verplichtingen aan de banken niet te schenden: 

1. Bruto loan-to-value (rentedragende  schuld / vastgoed portefeuille) mag niet hoger 

zijn dan 60% 

2. ICR (interest covering ratio = netto huur / netto interest) dient minstens 2 te zijn 

3. Solvabiliteit, gedefinieerd als (eigen vermogen – immateriële activa + uitgestelde 

belastingschulden) / materiële vaste activa, mag niet lager zijn dan 40% 

Deze ratio’s evolueren las volgt: 

 Convenant 2018 2019 H1 2020 
Bruto LTV < 60% 38,0% 45,5% 48,9% 
ICR > 40% 56,5% 51,0% 49,0% 
Solvabiliteit > 2 6,2 6,6 5,9 

 

Men merkt een gestage achteruitgang van de ratio’s. Dat is niet het gevolg van oplopende 

schulden, maar wel van dalende  waarderingen. Hierdoor en door de beperkte zichtbaarheid 

op de manier waarop het bedrijf het zou aanpakken heeft ratingbureau Moody’s de 

kredietrating van Wereldhave verlaagd van B1 naar Ba2.  

De ratingverlaging heeft wel bijgedragen aan de negatieve sfeer en tegelijk de CFO scherp 

gesteld om de schuldenherschikking met de banken te onderhandelen. 

Het jaarverslag leert ons dat de interestlast gedaald is van 2,1% in 2018 naar 1,9% in 2019. 

77% van alle schulden hebben een vaste interestvoet. In 2019 werd €28,3 mio interest 

betaald. 
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Aflossing van de schulden 
Deze tabel dateert van 31 maart 2020 maar is de meest acurate en overzichtelijke waarover 

we beschikken. Ze geeft zeer goed weer wanneer schulden vervallen en over welke niet-

opgenomen kredietlijnen het bedrijf beschikt. 

 

Bron: website Wereldhave 

Je dient als volgt te interpreteren:  

• In 2020 dient €150 mio afbetaald te worden 

• In 2021 nog eens €350 mio 

• In 2022 €120 mio 

• Er zijn niet opgenomen maar wel toegezegde kredietlijnen ten bedrage van €220 mio 

• We rekenen een courant resultaat van €70 mio in 2020 (dat is netto binnenkomende 

cash want er worden tijdelijk geen kwartaaldividenden uitbetaald) 

Indien we met de cash op de rekening even geen rekening houden dan hebben we een kleine 

€300 mio cash of opneembare cash. Daarmee kan €150 mio afbetaald worden in 2020. 

Er blijft nog €150 mio over. In 2021 komt er minder netto cash binnen want er is de 

dividendverplichting. Er zijn dus niet voldoende liquide middelen om alle schulden te betalen. 

Volgens berichtgeving van Wereldhave tot einde Q1 2021 wel ingedekt. 

Op 7 september 2020 kwam dit belangrijk persbericht: 

Wereldhave N.V. (“Wereldhave”) is pleased to announce agreement on new and amended debt 

facilities representing over € 130m. This increases the financial headroom for Wereldhave, whereby 

all debt obligations are covered until Q3 2022. The facilities are with several financial institutions and 

are priced at lower rates than the average cost of debt maturing in the next twelve months. 

Het gaat dus om een herschikking van €130 mio. Lees: verplichtingen verschuiven naar latere 

datum. Het bedrijf stelt dat het daarmee zo’n 2 jaar vrij is van zorgen. We gaan er van uit dat 

het bedrijf wel rekening houdt met de meerwaarde op de ontwikkeling van woningen. Dat zou 

€60 tot 70 mio genereren. Deze schuldafbouw en -verschuiving houdt geen rekening met 
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mogelijke verkopen van vastgoed. Deze zullen nog extra ademruimte geven en vooral: deze 

herschikking laat toe om niet in een ‘gedwongen verkoop te gaan’ en met de rug tegen de 

muur te onderhandelen met overnemers. 

Bovendien is de intrestlast op deze herschikking lager dan voordien.  

We merken voor de volledigheid nog eens op dat het bedrijf de intentie heeft om dividenden 

te betalen, maar dat er strikt genomen mogelijkheden zijn om deze verplichting te ontlopen. 

Voor de koers van het aandeel en de sfeer rond het bedrijf is het wenselijk dat een betaling 

gebeurt. Het niet uitkeren kan wel een bescherming zijn tegen negatievere scenario’s. 

 

Operationele resultaten 
Naast de schuldenpositie is het ook belangrijk om een beeld te krijgen van de huurinkomsten 

en de marges. De operationele cijfers zien er als volgt uit: 

 

Opmerking: de terugval in 2017 is te wijten aan de verkoop van de Finse winkelcentra. 

Wat de 2020 cijfers betreft zien we bij vergelijking met de eerste jaarhelft van vorig jaar een 

terugval ten gevolge van COVID-19. Er werd €16 mio provisie genomen voor huurgelden die 

mogelijks niet zullen geïnd worden. 

COVID heeft zwaar ingehakt op de business van de winkelcentra. Maar volgens ons is de 

impact niet te vergelijken met die op sectoren als transport en hotel. De winkelpanden 

worden sneller en intensiever heropend dan de transportsectoren. Een vliegtuig of een 
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cruiseschip kan je maar voor één doeleinde gebruiken. De winkelcentra kunnen 

multifunctioneel worden ingezet, en laat dat nu precies de bedoeling zijn van LifeCentral 

waar Wereldhave zich strategisch reeds onderscheidde van zijn competitie: andere functies 

toewijzen aan delen van zijn vastgoedpatrimonium. 

In België en Frankrijk gingen winkels quasi volledig dicht in de periode 19 maart – 11 mei. In 

Nederland was er een minder strenge lock-down. Een belangrijke grafiek is de ‘footfall’, het 

aantal bezoekers. Hier in grafiek vanaf week 8 tot week 21 van dit jaar. 

 

De bezoekersaantallen zeggen veel over de aantrekkelijkheid van de centra voor de huurders 

en de zijn een indicatie op mogelijke failissementen indien de terugval te lang aanhoudt. 

De graad van verhuur is dus een achterlopende indicator. We geven de evolutie per land mee. 

Of dit een rechtstreeks gevolg is van COVID? Wellicht niet. De lichte daling is een trend die 

langer aanhoudt in de ganse sector. Frankrijk heeft wel last gehad van enkele failissementen. 

 

Er werden wel strikte maatregelen genomen vanwege Covid: 

• Per retailhuurder werden gesprekken opgestart om de situatie in te schatten 

• Tijdelijk worden investeringsplannen stopgezet tot de markten genormaliseerd zijn. 

€75 mio investeringen werden on hold gezet. 

• €0,63 restdividend 2019 wortdt ingehouden. Het 2019 dividend blijft dus beperkt tot 

€1,89 (dat zijn de eerste drie kwartalen van 2019 aan €0,63). 

• Kwartaal dividenden 2020 worden uitgesteld  tot in 2021. De belofte om 75-85% van 

het courant resultaat uit te betalen blijft wel behouden. 

  



Chess Capital B.V.  Wereldhave N.V. 
 

 
 

Pagina 16 van 21 
 

Hoe Wereldhave de toekomst inschat 
Pre-COVID was de outlook 2020 EPRA EPS van €2,35 – €2,45. Deze werd ingetrokken en 

vervolgens vervangen door een hernieuwde outlook voor dit jaar: EPRA EPS €1,70 - €1,90. 

Daarnaast bevestigt het bedrijf dat de ontwikkeling van de woningen in versneld tempo wordt 

doorgezet en €1,5 - €1,75 in EPRA NAV per aandeel zal opleveren (meerwaarde van €60 à 70 

mio dus). 

Het bedrijf  verwacht dat de courante winst per aandeel in 2022 zal uitkomen op €1,40 - €1,50 

en vervolgens weer zal stijgen naarmate we onze strategie volledig implementeren. Ze  

nemen ook stappen om de hefboomwerking te verminderen - en de balans te versterken. Op 

termijn willen ze de loan-to-value ratio terugbrengen tot 30% - 40% (tegenover 44,8% in 2019).  

 

Waardering 
 

De waarderingsoefening start bij de huidige EPRA NAV. Die bedraagt momenteel €29,9. We 

gaan na in welke mate deze kan dalen in enkele scenario’s. 

De grote onbekende blijft de evolutie van COVID-19. Indien gedurende een langere periode 

een massale sluiting van winkels zou plaats vinden in de drie landen dan zal geen enkel 

scenario pessimistisch genoeg zijn. Maar dat geldt dan voor de gehele economie. We 

houden in een worst case scenario rekening met eventuele lokale lockdowns en een 

verhoogde graad van faillissementen. 

A. Ons meest negatieve scenario ziet er als volgt uit. We voeren enkele afwaarderingen 

door startende van de huidige boekwaarde van €29,9. 

1. De Franse activa: Bij een verkoop aan boekwaarde en aan de bezettingsgraad van de 

huidige 90,4% én aan dezelfde huurprijzen heeft de koper een rendement van 4,7%. 

Laat ons veronderstellen dat de bezettingsgraad naar een dieptepunt van 80% zou 

zakken en de huurprijzen ook dalen met 10%, dan heeft de koper aan boekwaarde een 

rendement van 3,7%. Indien de koper een rendement van 5% eist dan verlaagt de 

transactieprijs naar ongeveer €565 mio.  Merk op dat de vastgoedrendementen in 

Frankrijk lager liggen dan bij ons. Klepierre, een vergelijkbare speler haalt momenteel 

4,4% rendement in Frankrijk. Laat ons nog een extra marge nemen en stellen dat de 

verkoop plaatsvind aan €500 mio. In dat geval boeken we een minwaarde van €250 

mio op de boekwaarde. Dat komt overeen met afgerond €6 per aandeel. 

2. BE/NL activa te koop: Hier staat €250 mio in de etalage. We zien geen indicatie dat 

dat niet tegen boekwaarde zou kunnen, gezien de gezonde rendementen die vandaag 

stand houden. Laat ons €40 mio afwaarderen (komt overeen met nog eens 16%) en 

€1 per aandeel in mindering brengen. 

3. De groep behoud dan zo’n €1.700 mio activa. Door druk op de huurprijzen laten we 

die ook nog eens 20% dalen. Dus weer €8 per aandeel in de min. 

4. De ontwikkeling van woningen brengt niet de verhoopte €1,5 op. We tellen deze er 

niet bij. 

 

Door deze verrekeningen komen we in dit pessimistisch scenario uit op minimaal €15 

per aandeel of dus €600 mio voor ganse bedrijf. 
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5. Laat ons dan nog eens rekenen dat er toch nog grotere afwaarderingen zijn en dat 

daarmee de convenant van 60% LTV in het gedrang zou komen. Stel dat het bedrijf 

een kapitaalsverhoging van €300 mio dient uit te voeren (daarmee kunnen dan nog 

eens twee jaar schulden afbetaald worden, dus tot ergens half 2014). Stel een uitgifte 

van 50 mio aandelen aan €6). Dat betekent een grote verwatering van de huidige 

aandeelhouders. We gaan dan van 40 mio naar 90 mio aandelen. De boekwaarde 

verhoogt dan wel met €300 mio dus tot €900 mio. Met 90 mio aandelen betekent dat 

een boekwaarde van €10 per aandeel ongeveer. 

We geven dit scenario 20% kans. 

B. In een meer realistisch scenario houden we wel rekening met de genoemde minwaarden 

op de verkoop van activa (€7) en nog geschatte minwaarden op de andere activa (€8). In 

dit scenario wordt de meerwaarde op woningbouw wel gerealiseerd en is geen 

kapitaalsverhoging nodig. We komen dan op €16,5 als intrinsieke waarde waarop het 

bedrijf kan stabiliseren.  

We geven dit scenario 75% kans. 

C. Optimistisch scenario: 

De verkoop van de activa levert meer op dan ingeschat, COVID-19 verdwijnt vanaf 

volgend jaar als sneeuw voor de zon en de LifeCentral strategie kan versneld worden 

hernomen. Wereldhave ontpopt zich binnen 3 tot 5 jaar als de marktleider van slimme 

Full Service Centra. Er worden bijkomende centra geopend.   

De courante winst komt dit jaar uit in het midden van de vork dat het bedrijf opgeeft: 

€1,8. Volgend jaar is er een daling door de verkoop van Franse activa tot €1,5. Verkoop 

van BE/NL activa hebben ook een impact en laten de winst dalen tot €1,1 – €1,2. Vanaf 

2022 trekken omzet en winst terug aan geleidelijk aan +5% jaarlijks. Binnen 5 jaar 

schatten we de winst in de vork €1,3 – €1,4. Men realiseert 6% rendement zonder 

leverage. De intrinsieke waarde van de gebouwen is dan €21 – €23. Er is bovendien nog 

meerwaarde door de ontwikkeling van woningen die verkocht worden.  

In het meest optimistische scenario mogen we €25 rekenen. 

Het meest optimistische scenario geven we 5% kans. 

 

We nemen vervolgens het gewogen gemiddelde van de scenario’s: 

A.  20%  €10 

B.  75%  €16,5 

C.  5%  €25 

 

Dat geeft een gewogen intrinsieke waarde van €14,5. Op deze intrinsieke waarde nemen we 

een veiligheidsmarge van 30% en bekomen we onze aankooplimiet van €10,15. Wereldhave 

noteert daar momenteel 30% onder.  

  



Chess Capital B.V.  Wereldhave N.V. 
 

 
 

Pagina 18 van 21 
 

In scenario B en C speelt ook het dividendrendement een rol. Wereldhave heeft een 

engagement om 75 tot 85% van de courante winst uit te betalen. 

We verwachten dus dividenden on deze grootte orde: 

• 2020: courante winst: €1,7 – €1,9  dividenden: €1,28 – €1,52  

• 2021:  courante winst: €1,1 – €1,2  dividenden: €0,80 – €1,02 

• 2022 – 2025 geleidelijke groei   dividenden: €1,00 – €1,20  

Bij terugkerend vertrouwen rekenen we op een dividendrendement op termijn van 5 à 6%. 

Rekenend vanuit de toekomstige dividenden kom je dan op €18 tot 24.   

In deze scenario’s voorzien we geen kapitaalsverhoging. Stel dat die er toch zou komen dan 

zal de winst per aandeel en dus ook dividend per aandeel verminderen.  

Merk wel op dat de REIT zijn dividend uitbetalingsplicht kan ontlopen in specifieke gevallen. 

Omdat in Nederland de uitbetalingsplicht afhangt van de fiscale winst (en niet de courante 

winst zoals in België) is hier meer ruimte door beïnvloeding van het fiscale resultaat. Indien 

het eigen vermogen van het bedrijf in gevaar komt is er ook geen uitbetalingsplicht en kan 

gekozen worden om schulden terug te betalen. Dat is een reden voor schrapping van het 

dividend. 

 

Conclusie 
1. De schuld is onder controle tot Q3 2022 en het proces van de verkoop van Franse 

activa is lopende en kan met minder stress onderhandeld worden nu de 

schuldherschikking gebeurd is. Dat biedt een betere onderhandelingspositie. Men is 

ook niet verplicht om alles in één keer te verkopen. Dat kan gefaseerd gebeuren. In de 

gegeven omstandigheden lijkt een kapitaalsverhoging zeer klein geworden.  

2. De waarderingsoefening brengt ons op een faire waarde van €14,5, het dubbele van 

de huidige koers. 

3. Er zijn triggers die het aandeel omhoog kunnen stuwen:  

a. De verkoop van activa aan een lichte afwaardering zou een enorme positieve 

trigger zijn. Nu gaat de markt er van uit dat de Franse activa aan een spotprijs 

verplicht de deur uit moeten.   

b. Het COVID-19 is natuurlijk een belangrijke om de allerzwartste 

doemscenario’s de wereld uit te helpen. 

c. Ook de meer emotionele zaken zoals de pessimistische kredietscore van 

Moody’s kan wegvallen. 

d. Een succes story met de verhuur van het FSC in Luik en Amsterdam kan 

positief werken. Het geloof dat deze centra meer diverse huurders kunnen 

aantrekken is er vandaag niet ten volle in de markt. 

e. Het feit dat het aandeel flink geshort is kan bij wegvallen van negatieve 

scenario’s een opwaartse druk geven op de koers omdat shorters aandelen 

dienen terug te kopen. 
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Lexicon 
 

Asset Play Een term die gebruikt wordt om aan te geven dat de activa (de 

eigendommen)  van het bedrijf sterk ondergewaardeerd zijn 

Courante winst Bij vastgoed is dit de operationele winst, waarbij geen rekening 

wordt gehouden met meer – of minwaarden van vastgoed of 

financiële instrumenten. Het wordt ook directe winst genoemd 

(terwijl de indirecte dan staat voor alle financiële correcties).  

EPRA European public real estate association 

EPRA NAV Voor vastgoed beschouwen we dit als de boekwaarde van het 

aandeel. 

EPS earnings per share – (courante) winst per aandeel 

FBI  fiscale beleggingsinstelling 

GVV gemeenschappelijke vastgoed vennootschap 

ICR interest covering ratio, verhouding renteafbetaling versus 

courante winst 

Intrinsieke waarde De waarde die wij inschatten als fair en waarvan een 

waardebelegger denkt dat de markt dit op de lange termijn zal 

erkennen. 

IRR internal rate of return: rendement dat een project oplevert voor 

een bedrijf. 

LTV loan-to-value: de rentedragende schulden gedeeld door de 

waarde van de onderliggende panden. Bij bruto LTV worden de 

totale schulden genomen, terwijl bij netto LTV de schulden 

verminderd worden met de cash op de rekening. 

NAV net asset value 

REIT real estate investment trust  

SIIC  société d’investissements immobiliers cotée 

Solvabiliteit Gedefinieerd als (eigen vermogen – immateriële activa + 

uitgestelde belastingschulden) gedeeld door materiële vaste 

activa 
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Referenties 
 

Website Wereldhave: www.wereldhave.com 

 

Open brief van ‘The Third Way’ (TTW) aan de CEO van Wereldhave – 14 februari 2020 

https://www.iexprofs.nl/onbekend/494054/IEX-forum/Open-Brief-aan-Wereldhave-

update.aspx 

 

Persbericht - 7 september 2020 

https://www.wereldhave.com/news/corporate-press-updates/Wereldhave-strengthens-

financial-profile-with-over-130m-in-debt-facilities/ 

 

Shortposities op Wereldhave N.V. 

https://shortsell.nl/short/Wereldhave/all 
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Disclaimer 
Vanaf de publicatiedatum van dit verslag hebben Chess Capital B.V. en haar gelieerde ondernemingen 

(gezamenlijk "Chess Capital") een long positie in Wereldhave. Chess Capital realiseert mogelijks winst in het geval 

dat de koers van het aandeel stijgt. Na publicatie van het verslag kan Chess Capital handelen in de effecten van 

elke onderneming die in dit verslag wordt behandeld of besproken. Alle inhoud van dit verslag geeft de mening 

van Chess Capital weer. Chess Capital heeft alle informatie in dit verslag verkregen uit bronnen die volgens hen 

accuraat en betrouwbaar zijn. Deze informatie wordt echter gepresenteerd "zoals ze is", zonder enige vorm van 

garantie - expliciet of impliciet. Chess Capital geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot 

de nauwkeurigheid, tijdigheid of volledigheid van dergelijke informatie of met betrekking tot de resultaten 

verkregen door het gebruik ervan. Alle opinies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en 

Chess Capital verbindt zich er niet toe dit verslag of enige informatie in dit verslag bij te werken of aan te vullen. 

Dit verslag is geen beleggingsaanbeveling en is slechts een bespreking van de meningen van Chess Capital.  

Dit document dient enkel ter informatie en is niet bedoeld als een officiële bevestiging van enige transactie. Alle 

marktprijzen, gegevens en andere informatie zijn niet gegarandeerd voor wat betreft volledigheid of 

nauwkeurigheid en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie in dit document is 

gebaseerd op geselecteerde openbare marktgegevens en weerspiegelt de heersende omstandigheden en de 

opvattingen van Chess Capital op deze datum, die allemaal dienovereenkomstig kunnen worden gewijzigd. De 

meningen en schattingen van Chess Capital vormen een zo goed mogelijk oordeel en moeten worden beschouwd 

als indicatief, voorlopig en uitsluitend ter illustratie.  

Elke belegging houdt aanzienlijke risico's in, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsvolatiliteit, ontoereikende 

liquiditeit en het mogelijke volledige verlies van de hoofdsom. De in dit verslag geschatte fundamentele waarde 

vertegenwoordigt slechts een zo goed mogelijke schatting van de potentiële fundamentele waardering van een 

specifiek effect en wordt niet uitgedrukt als, of geïmpliceerd als, een beoordeling van de kwaliteit van een effect, 

een samenvatting van de in het verleden behaalde resultaten, of een bruikbare beleggingsstrategie voor een 

belegger.  

Dit document vormt op geen enkele wijze een aanbod of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het 

kopen of verkopen van een belegging, aandeel of grondstof die hierin wordt besproken of van een van de 

gelieerde ondernemingen van Chess Capital. Ook vormt dit document op geen enkele wijze een aanbod of een 

uitnodiging tot het doen van een aanbod om enig effect te kopen of te verkopen in enig rechtsgebied waar een 

dergelijk aanbod onwettig zou zijn onder de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied. Naar beste 

vermogen en overtuiging van Chess Capital is alle informatie in dit document nauwkeurig en betrouwbaar. Chess 

Capital behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment een positie in aandelen of afgeleide effecten in te 

nemen in een bedrijf dat in dit document wordt besproken. Vanaf de oorspronkelijke publicatiedatum van dit 

document dienen beleggers ervan uit te gaan dat Chess Capital een positie heeft in een of meer van de besproken 

bedrijven en posities heeft in aandelen van dit bedrijf of afgeleide instrumenten en die mogelijk winst kunnen 

opleveren in het geval dat de marktwaardering van het aandeel van het bedrijf hoger is dan vóór de 

oorspronkelijke publicatiedatum. Chess Capital, functionarissen en personen zijn niet verplicht om een belegger 

of lezer van dit verslag te informeren over hun historische, huidige en toekomstige handelsactiviteiten. Bovendien 

kan Chess Capital profiteren van elke wijziging in de waardering van andere bedrijven, effecten of grondstoffen 

die in dit document worden besproken. De analisten die dit verslag hebben opgesteld, worden gecompenseerd op 

basis van (onder andere) de algemene rentabiliteit van de activiteiten van Chess Capital. De 

compensatiestructuur voor Chess Capital-analisten is over het algemeen een afgeleide van hun effectiviteit in het 

genereren en communiceren van nieuwe beleggingsideeën en de prestaties van aanbevolen strategieën voor 

Chess Capital. Dit zou een potentieel belangenconflict kunnen betekenen in de gegeven verklaringen en meningen 

in de documenten van Chess Capital.  

De informatie in dit document kan toekomstgerichte verwachtingen bevatten, of die door middel van verwijzing 

worden opgenomen, die verklaringen bevatten die niet gebaseerd zijn op historische feiten. Elke of alle 

toekomstgerichte veronderstellingen, verwachtingen, projecties, intenties of overtuigingen van Chess Capital over 

toekomstige gebeurtenissen kunnen verkeerd blijken te zijn. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden 

beïnvloed door onnauwkeurige aannames of door bekende of onbekende risico's, onzekerheden en andere 

factoren, waarvan de meeste buiten de controle van Chess Capital liggen. Beleggers dienen een onafhankelijke 

due diligence uit te voeren, met hulp van professionele financiële, juridische en fiscale experts, op alle effecten, 

bedrijven en grondstoffen die in dit document worden besproken en een zelfstandig oordeel te vellen over de 

relevante markten alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. 


