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CORUM HEEFT DE AMBITIE 
U TE LATEN BESLISSEN  

OVER UW INVESTERING.

Hartelijk dank aan Pierre S., Laure P. en de heer Choukri, aandeelhouders van CORUM, 
die zo vriendelijk waren ons toestemming te geven hun namen te publiceren in het 

jaarverslag over 2016 van CORUM.

KPN/Den Haag/NEDERLAND 
Aangekocht op 1-9-2015
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Sparen is de financiering van onze toekomst. Het 
zijn onze toekomstige projecten: de aankoop van 
een woning, de studie van onze kinderen, een aan-
vulling op ons pensioen, een tweede huis, een ap-
peltje voor de dorst ... Iedereen heeft zijn eigen 
toekomstplannen.

Iedereen maakt dus persoonlijke keuzes voor spe-
cifieke behoeften.

Omdat onze projecten concreet zijn, moeten wij 
ook concreet investeren. Wat gebeurt er met mijn 
geld, waarvoor wordt het gebruikt? Wie maakt er 
gebruik van? Ik ontvang dividend, rente: wie 
beloont mijn investering? Wat zijn de risico’s? Wat 
zijn de beheerkosten van mijn investering?...

CORUM wil uw investering concreet maken… en u 
daar zelf over laten beslissen.

VOOR ALLE DUIDELIJKHEID
Vaak wordt vastgoed gezien als een veilige 
belegging, een “safe haven”-investering. Maar dit is 
onjuisten en degenen die dit beweren zinspelen op 
een dubbelzinnigheid: het duurzame karakter van 
vastgoed. Vastgoed is daadwerkelijke activa in 
tegenstelling tot aandelen of obligaties die een 
waarde vertegenwoordigen die min of meer concreet 
is. Wat er ook gebeurt, vastgoed is daadwerkelijke 
activa voor een lange periode, behalve wanneer 
zich een natuurramp zoals een aardbeving voordoet. 
In dit opzicht, is vastgoed een “safe haven”-waarde. 
Maar in financieel opzicht zijn het activa en 
beleggingen. En net als bij alle andere vormen van 

beleggingen kan de waarde fluctueren. De 
vastgoedmarkt wordt afgewisseld door cycli, dat wil 
zeggen "booms" en ”busts”. Dus absoluut geen “safe 
haven”-investering in termen van waarde, vooral niet 
wanneer er wordt aangekocht op het hoogtepunt 
van een cyclus en verkocht op het dieptepunt 
daarvan… En zoals uiteengezet in de opeenvolgende 
jaarverslagen van CORUM en de kwartaalberichten: 
de vastgoedmarkt is uitermate hoog gewaardeerd, 
vooral in Frankrijk en in Duitsland als gevolg van de 
overvloedige liquiditeit op deze markten. Kijkt u maar 
hoe snel de Engelse markt een omslag heeft 
gemaakt na de Brexit die niemand had voorzien...

CORUM is net als alle andere investeringen in 
vastgoed dan ook geenszins een “safe haven”-
investering. Het is een investering waardoor u een 
economische deelnemer bent: dankzij uw 
investering in CORUM-aandelen, kan CORUM 
vastgoed aankopen en kan een huurder zijn 
bedrijfsactiviteit uitoefenen, groeien en zijn 
werknemers een werklocatie bieden.  
In ruil daarvoor betaalt hij een huur waarmee CORUM 
u als aandeelhouder een maandelijks dividend 
uitkeert.

EXCESSEN VERMIJDEN  
OP DE VASTGOEDMARKT
De vastgoedstrategie die CORUM sinds 5 jaar aan-
biedt om de gevolgen van vastgoedcycli te beper-
ken is gebaseerd op 4 principes.  

1.  Een open en opportunistische investerings-
strategie volgen. Geen beleggingsthema’s 
(kantoren, winkels, industrie, gezondheidszorg...) 
of geografische zones (Frankrijk, Duitsland,...) 
volgen. De beheerders benutten investerings-
mogelijkheden op alle markten. Deze strategie 
maakt dat we niet gebonden zijn aan 1 bepaal-
de vastgoedmarkt en voorkomt problemen.  

2.  Ook willen we gunstige verkoopmogelijkhe-
den benutten en profiteren van een hausse: 
winst nemen, wanneer mogelijk. 

3.  Onze focus richten op vastgoed met hoge huur-
opbrengsten. Hierdoor kan los van de cycli en 
voorwaarden die gelden voor de aankoop en 
doorverkoop van vastgoed een regelmatig divi-
dend worden uitgekeerd. En nooit uit het oog 
verliezen dat de huuropbrengsten van de huur-
der de waarde van het gebouw bepaalt.  

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

FRÉDÉRIC PUZIN
VOORZITTER VAN CORUM

4.  De vergaande diversificatie, die voortvloeit uit 
de eerste 2 punten biedt extra maar niettemin 
onvoldoende bescherming tegen het risico van 
de cycli op de vastgoedmarkt: de diversiteit van 
gebouwen (kantoren, winkels, hotels, logistiek, 
gezondheidszorg...), diversiteit van locaties 
(CORUM investeerde eind 2016 in 9 landen van 
de eurozone) en diversiteit van de huurders. 
Niet op één paard wedden… Geen enkele vast-
goedbelegging biedt zoveel diversificatie.

VOORBEREID ZIJN OP SCHOKKEN… 
EN GUNSTIGE KANSEN BENUTTEN
De aangekondigde rentestijgingen zullen een direc-
te impact hebben op de waarde van het vastgoed. 
Andere evenementen zoals politieke gebeurtenis-
sen in de afgelopen maanden of in de toekomst in 
Europa en elders in de wereld zouden de historisch 
dure vastgoedmarkten kunnen ontwrichten. 2017 zou 
dus het jaar van de omslag kunnen worden. Maar de 
huurinkomsten en bijgevolg de uitgekeerde dividen-
den zouden daardoor niet of nauwelijks worden be-
invloed. Dus dankzij uw lange termijn investeringen 
in CORUM-aandelen en gelet op de strategie die 
sinds haar oprichting en met uw instemming is ge-
volgd, bevindt CORUM zich in de ideale positie om 
het groot aantal mogelijkheden dat zich voordoet te 
benutten. Dit impliceert een herhaling op grotere 
schaal van wat wij in Spanje of in Portugal in 2013 
hebben gerealiseerd. Alleen de bescheiden midde-
len in die periode hebben investeringen door 
CORUM in Ierland verhinderd. Investeringen die ons 
in 2016 en 2017 een substantiële meerwaarde zou-
den hebben opgeleverd.

ONDANKS HET SUCCES VAN CORUM MOETEN 
WE BEHOEDZAAM BLIJVEN
De performances die CORUM gerealiseerd heeft 
sinds 5 jaar verklaren haar groeiend succes en po-
pulariteit. Maar het aantal investeringen dat gedaan 
kan worden op grond van de strategie van CORUM 
in Europa is beperkt. De historisch lage rentes en de 
overvloedige liquiditeiten zijn verantwoordelijk voor 
de stijging van de vastgoedprijzen, ondanks de con-
stant gebleven huren. CORUM moet dus het aantal 
nieuwe aandeelhouders dat wil investeren beper-
ken en afstemmen op haar beoogd rendement. Hun 
aantal werd in 2016 beperkt, een beperking die ook 
in 2017 zal worden toegepast. Ook in 2017 wordt er 
tussen € 300 en € 500 miljoen geïnvesteerd. Rond 
4.000 à 5.000 nieuwe investeerders die voor de lan-
ge termijn willen investeren treden in 2017 toe tot de 
investeerdersgroep van CORUM. CORUM blijft u in-
formeren over de eigenschappen van elke investe-
ring in vastgoed, de bedrijfsactiviteit van de huurder, 
het rendement, de termijn van het huurcontract en 
algemene informatie die u nodig heeft om zelf be-
slissingen te nemen over uw investering.

Foot Locker/Vianen/NEDERLAND 
Aangekocht op 23-5-2016

"CORUM is absoluut geen "safe 
haven"-waarde. Het is een 

investering in de reële economie" 
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CORUM is een (vastgoed)belegging, wij adviseren u dus een 
investeringstermijn van minimaal 8 jaar.  

Zoals geldt voor elke (vastgoed)belegging, is ook de liquiditeit 
van CORUM beperkt, is het kapitaal niet gegarandeerd en 

kunnen de daaruit voortvloeiende inkomsten zowel stijgen als 
dalen. Uiteraard zijn de resultaten uit het verleden 

geen garantie voor de toekomst.

2016 was in lijn met de doelstellingen  
die CORUM gesteld had

KAPITALISATIE OP 31 DECEMBER 2016 

€ 833 MILJOEN

HIGHLIGHTS VAN 
HET JAAR

2016

€ 1.060
PER

AANDEEL

6,45%
DIVIDEND UITGEKEERD 

IN 2016

5,18%
EFFECTIEF RENDEMENT OVER 5 JAAR

In 2016 bood CORUM een dividendrendement 
(DVM) van 6,45%.

Waar staat DVM voor?
Het staat voor het dividendrendement. Deze 
indicator meet het jaarlijkse dividend van 
CORUM (inclusief buitengewoon interim-
dividend en een gedeelte van de uitgekeerde 
meerwaarde). Het is de ratio tussen:
-  het bruto dividend, voor belastingen, 

uitgekeerd over één jaar;
-  de gemiddeld gerealiseerde aankoopprijs 

van het aandeel in hetzelfde jaar.
Wat is de IRR van een aandeel?
Dit is het effectief rendement van een aandeel. Deze indicator meet 
het rendement van een aandeel gekocht in een bepaalde periode 
(5 jaar), op basis van:
-  de ontwikkeling van de prijs per aandeel in de periode van  

5 jaar (tussen de aankoopprijs aan het begin van de periode en de 
terugkoopprijs aan het einde van de periode);

-  alle dividenden ontvangen in een periode van 5 jaar. Het aandeel 
wordt teruggekocht en/of doorverkocht op basis van de prijs 
per aandeel aan het einde van de periode, na aftrek van de 
inschrijvingscommissie (=  terugkoopprijs).

Voor het vierde opeenvolgende jaar werd de prijs per aandeel op 
1 juni 2016 opgewaardeerd. De prijs steeg met 1,4%, om zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij de waarde van de vastgoedportefeuille 
van CORUM.
U kunt al investeren in CORUM-aandelen vanaf € 1.060, inclusief 
alle kosten.

GEMIDDELDE  
RESTERENDE  

TERMIJN VAN DE  
HUURCONTRACTEN

9,2 jaar

De huurders van CORUM vastgoed 
binden zich gemiddeld voor 9,2 jaar.

ACQUISITIES 

18

de vastgoedportefeuille van CORUM werd in 
2016 aangevuld met 18 nieuwe aankopen met 
een gemiddeld rendement van 7,56%, inclusief 
mutatierechten en makelaarskosten. Deze 
gerealiseerde investeringen versterken de 
beoogde diversificatie in de gehele eurozone.

OVERDRACHT 
1

Het vastgoed dat aangekocht werd in 2013 voor € 7,6 miljoen in 
Tarragona in Spanje, werd in mei 2016 verkocht voor € 9,4 miljoen 
en genereerde een rendement van 23%. Deze verkoop illustreert de 
dynamische en opportunistische strategie van CORUM. In 2013 was 
de economie en de vastgoedmarkt in Spanje op het dieptepunt van 
de cyclus. CORUM zag dat de markt gunstige kansen bood en kocht 
het vastgoed in Tarragona. CORUM profiteerde in mei 2016 van een 
voor verkopers gunstige marktcyclus en verkocht het vastgoed wat een 
bruto meerwaarde genereerde van € 1,8 miljoen.

LANDEN IN  
DE EUROZONE 
WAARIN IS  
GEÏNVESTEERD

9
Dit is het aantal aandelen op 31 december 2016, vermenigvuldigd met de aankoopprijs van het aandeel 
op 31 december 2016. De kapitalisatie maakt een schatting van de omvang van CORUM mogelijk.

VERHOGING VAN DE DIVIDENDGERECHTIGDE TERMIJN  
VAN 2 NAAR 5 MAANDEN

Na afloop van deze termijn ontvangt de nieuwe aandeelhouder voor het eerst dividend. Dit is een correctie die in lijn is met de 
marktrealiteit omdat op deze termijn geïnvesteerd wordt in commercieel vastgoed.

UITKERING VAN MAANDELIJKS DIVIDEND
Sinds 1 januari 2016, ontvangen de aandeelhouders van CORUM maandelijks hun dividend*.

*Potentieel maandelijks dividend
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“Ik heb ingeschreven op 
CORUM-aandelen om te 
investeren in vastgoed, 
tegen hetzelfde risico als 
een rechtstreekse 
investering in vastgoed 
maar tegen lagere 
instapkosten. CORUM 
behoort tot de grootste 
economische investeerders 
in vastgoed die zich in 
andere landen dan 
Frankrijk diversifieert.  
Deze methode is 
gebaseerd op gunstige 
investeringsmogelijkheden 
in de brede zin van het 
woord.”

IK HEB BESLOTEN OM TE BELEGGEN IN 
CORUM-AANDELEN OMDAT HET EEN 

EUROPEES GEDIVERSIFIEERDE 
VASTGOEDBELEGGING IS.

LAURE P.
AANDEELHOUDER VAN CORUM 

RIVES (38)

DE VASTGOEDMARKT 
VOLGEN 

IN DE EUROZONE

Brembo/Bergamo/ITALIË 
Aangekocht op 8-11-2016
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In 2016 lijkt de Europese commerciële vastgoed-
markt op die in de voorgaande jaren. Het transac-
tievolume is nog steeds hoog. De transacties 

gaan gepaard met een aanhoudende daling van 
het aanvangsrendement dat in de meeste landen 
historisch lage niveaus heeft bereikt.

Niettemin zijn beleggers bezorgd over de 
groeiende politieke en economische onzekerheid 
als gevolg van de toename van het protectionisme 
en de omslag van het Amerikaanse monetaire 
beleid dat een risico van een langdurige breuk met 
de eurozone impliceert.

Vanwege de lage inflatie en de lage maar 
langzaam oplopende rente is vastgoed nog steeds 
belangrijk ter diversificatie. Maar het wordt steeds 
moeilijker om de overvloedige liquiditeiten te 
investeren in vastgoed.

DE VOLUMES OP DE MARKTEN DALEN 
MAAR DE PRIJZEN NIET
Na een recordjaar in 2015 loopt het aantal 
transacties in Europa in 2016  terug met 8%(1), tot  
230 miljard euro(1). Dit is eerder het gevolg van het 
geringe aanbod dan een gebrek aan investeerders. 

Volumes dalen maar de prijzen niet... 2016 gold 
immers als het op één na beste jaar sinds 2009. De 

betrekkelijke daling van de volumes wijst feitelijk 
op uiterst ongelijke situaties tussen de verschillende 
landen. 

Het volume op jaarbasis in Groot-Brittannië als di-
rect gevolg van de Brexit keldert geheel naar ver-
wachting met 20%. Dankzij een positieve economi-
sche situatie groeit Nederland daarentegen met 
24% en haalt daarmee de achterstand in ten op-
zichte van de afwijkende cyclus. In Frankrijk is er 
sprake van een pauze na enkele jaren van groei. 
De investeringen in vastgoed van 31 miljard duiden 
op een lichte daling van 2%(1). Deze trend is het ge-
volg van het geringe aanbod en de behoedzaam-
heid van vastgoedontwikkelaars om nieuwe pro-
jecten te starten.

GROOT-BRITTANNIË, DUITSLAND, 
FRANKRIJK: DE DRIE KOPLOPERS
Ondanks de Brexit blijft Groot-Brittannië met  
52,9 miljard euro aan gerealiseerde transacties in 
Europa in 2016 leider(1), op de voet gevolgd door 
Duitsland (52,6  miljard euro(1)) en Frankrijk met  
31 miljard(1) euro.

Spanje staat veel lager in het rijtje met investerin-
gen van 10,3 miljard euro, wat een forse daling van 
15% inhoud. Dit kan verklaard worden door de be-
hoedzaamheid van internationale investeerders na 
jarenlange forse stijgingen van prijzen en volumes.

INTERNATIONALE INVESTEERDERS:  
IN EUROPA, AMERIKA EN AZIË 
De analyse van de herkomst van investeerders op 
de belangrijkste Europese markten wordt geken-
merkt door uiterst disparate situaties tussen de lan-
den. Duitsland heeft ondanks de uiterst hoge prij-
zen vanwegede gezonde economie en grote 
marktde voorkeur van buitenlands kapitaal: dit ver-
klaart waarom 45%(2)van alle verkopen in Duitsland 
gerealiseerd worden. Hoewel de helft van het 
buitenlands kapitaal afkomstig is uit de overige Eu-
ropese landen, blijft Noord-Amerika uiterst actief 
omdat het een derde van dit kapitaal vertegen-
woordigt.

In Groot-Brittannië zijn de eerste gevolgen van de 
Brexit zichtbaar. Zo zijn de Amerikaanse investerin-
gen per saldo fors gedaald en vertegenwoordigen 
nog slechts 10% van de buitenlandse aankopen in 
Engeland, versus 20% in 2015.

Frankrijk behoudt haar oorspronkelijke positie 
gekenmerkt door een groot aantal binnenlandse 
investeerders van 71%(1). In deze verhoudingen zijn 
de SCPI en OPCI goed voor 12% en nemen in het 

Analyse van de 
Europese commerciële vastgoedmarkt in 2016 

door Renaud des Portes de la Fosse

RENAUD DES PORTES 
DE LA FOSSE

ALGEMEEN DIRECTEUR

rijtje Franse investeerders de derde plaats in en de 
tweede positie gerekend naar het netto saldo 
(aankopen na aftrek van de verkopen). De Noord-
Amerikaanse investeerders beginnen zich terug te 
trekken en vertegenwoordigen nu nog 7% van de 
investeringen. Bovendien constateren wij een forse 
stijging van Aziatische investeerders (5% van de 
investeringen).

TOESTROOM VAN LIQUIDITEITEN EN 
PRIJZEN ONDER DRUK = LAGER DIVIDEND 
De forse vraag naar aankopen leidt geheel naar 
verwachting tot een verdere daling van het 
aanvangsrendement (verhouding tussen de huur 
en de aankoopkosten van het vastgoed). Deze 
trend betreft alle activaklassen en bevordert de 
aankoop van vastgoed zonder verhuurder.
Voor de "premium" kantoren werd een nieuw 
hoogterecord bereikt: 3% in Parijs, 3,8% in Frankfurt, 
4% in Madrid (4,50% in 2015, een daling van  
50 basispunten) en 4,5% in Amsterdam (een daling 
van 60 basispunten).
De "premium" winkels ondergaan in sterkere mate 
de daling van het aanvangsrendement: 2,75% in 
Parijs (- 25 basispunten), 3,5% in Madrid (- 75 basis-
punten), 3,15% in Brussel (- 60 basispunten) en 5% 
in Lissabon.
In Frankrijk overtreft logistiek het record van 2006 
met 5,5% voor de beste locaties. Spanje daalt met 

125 basispunten, waarmee het rendement uitkomt 
op 6%(1).

WELKE PERSPECTIEVEN? 
Ondanks een onzeker internationaal klimaat als 
gevolg van gebeurtenissen waarvan de gevolgen 
vandaag moeilijk te meten zijn (de verkiezing van 
Donald Trump, de nasleep van de Brexit, de 
volatiliteit van de langetermijnrente, aanhoudende 
bezorgdheid over Griekenland,
presidentsverkiezingen in Frankrijk ...) zou de 
voorkeur van beleggers uit moeten blijven gaan 
naar Europees vastgoed, tenzij zich een 
geopolitieke ramp of financiële crisis zoals in 2008-
2009 zou voordoen.  
Het volume van de investeringen zal naar verwach-
ting hoog moeten blijven en het aanvangsrende-
ment dus lager. Deze situatie zou ondersteund 
moeten worden door gunstige huurvoorwaarden: 
daling van de leegstand en nieuwe huurders kun-
nen gunstig zijn voor de huurontwikkeling tegen de 
achtergrond van een lagere werkloosheid. Maar 
een mogelijke versmalling van deze spreads zoals 
bijvoorbeeld de obligatierente op 10 jaar (OAT, 
Bund...) zou een begin kunnen zijn van een omslag. 
Duitsland, Frankrijk en Nederland zouden kunnen 
profiteren van uitgestelde buitenlandse investerin-
gen als direct gevolg van de Brexit. Deze positieve 
transfer zou kunnen plaatsvinden in een klimaat dat 
nog steeds gedomineerd wordt door binnenlandse 
investeerders. Gelet op het verminderde aanbod 
zullen investeerders lagere eisen stellen aan de 
kwaliteit van het vastgoed en in grotere mate be-
reid zijn te investeren in vastgoed dat gebouwd 
voordat een huurder is gevonden: de zogenaamde 
“blanco” transacties van vastgoedontwikkelaars... 
Riskantere investeringen en gevaarlijk bij een 
marktomslag. Maar zover is het nog niet...

"De voorkeur van investeerders 
zou moeten blijven 

uitgaan naar de Europese 
vastgoedmarkt.” 

(1)  Bron: BNP Paribas Real Estate.
(2) Bron: IEIF.
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DANKZIJ CORUM 
WORDT HET PERIODIEK 

INVESTERINGSPLAN TOEGANKELIJK.

GROEIEN 
EN INNOVEREN

"De instapkosten om te investeren in CORUM-aandelen 
zijn betaalbaar en de mogelijkheid van inschrijven in het 
Periodiek Investeringsplan is een echte innovatie omdat u 
in uw eigen tempo gemakkelijk een vastgoedportefeuille 
kunt opbouwen." 

CHOUKRI M.
AANDEELHOUDER VAN CORUM 

NICE (06)

Novotel/Amsterdam/NEDERLAND
Aangekocht op 24-6-2015
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Espagne - Canaries

De vastgoedportefeuille
(Inclusief getekende "VEFA"-contracten (nieuwbouwcontracten)) AANWEZIG IN 9 LANDEN 

VAN DE EUROZONE

*VEFA: Vente en État Futur d’Achèvement (nieuwbouwcontracten)
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AANTAL HUURDERS

AANTAL GEBOUWEN

62
GEBOUWEN

Frankrijk

Spanje

Duitsland

België

Portugal

Nederland

4%

4%
7%

10%

19%
34%

20%

1%
1%

Italië

Ierland

Slovenië

BREEAM/DGNB

HQE (Hoge milieu eisen)

HPE (Zeer energiezuinig)

BBC (Energiezuinig)

RT 2012 (Thermische Voorschriften)

RT 2005 (Thermische Voorschriften)

Overige

1%

2%
2%

20%

16%

53%

6%

561.376 

FYSIEKE 
BEZETTINGSGRAAD 

2016

99,4% 99,4%

9,2
jaar

Fysieke bezettingsgraad: gecumuleerd oppervlak van de bezette ruimten/
gecumuleerd oppervlak van de ruimten in bezit.
Financiële bezettingsgraad: gefactureerde huren / factureerbare huren. 

Maart

2026December

2016

GEMIDDELDE RESTERENDE, 
NIET ONDERHANDELBARE 
LOOPTIJD VAN DE 
HUURCONTRACTEN

113
huurders

Hotels

Industrie

Kantoren

Gezondheidszorg

Logistiek

Winkels

2%
6%

10%

14%

17%

51%

Leeg oppervlak 
2.581 m2 (0,6%)

GEOGRAFISCHE SPREIDING
(in % van de marktwaarde)

MILIEUKWALITEIT
(in % van de marktwaarde)

SPREIDING PER TYPE
(in % van de marktwaarde)

TOTAAL OPPERVLAK
(in m2)

FYSIEKE EN FINANCIËLE
BEZETTINGSGRAAD
(in %)

FINANCIËLE
BEZETTINGSGRAAD 

2016
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De aankopen in 2016

De performances van de investeringen die gegenereerd werden door CORUM 
in 2016 zijn geen garantie voor de toekomst. Het aanvangsrendement is  

de jaarlijkse huur, afgezet tegen de koopprijs, inclusief de mutatierechten en 
makelaarskosten van het gebouw.

IN BELGIË
1

HILTON 
(ANTWERPEN)
AANGEKOCHT OP 2-6-2016
Aankoopprijs:  
€ 17,8 miljoen
Aanvangsrendement: 7,03%  
inclusief mutatierechten en makelaarskosten

Oppervlak: 8.207 m2

Huurder:  
HAMPTON BY HILTON
Resterende looptijd van de  
huurovereenkomst:  
MEER DAN 20 JAAR

Het hotel is gevestigd op een unieke 
locatie in Antwerpen, tegenover het 
Centraal Station, waarop voornamelijk 
internationale treinen zoals de Thalys en 
Intercity rijden.  
Het station werd meerdere keren verkozen 
tot één van de mooiste stations ter wereld 
en vormt daarom een uitzonderlijke 
locatie. Het gebouw van 8.207 m2 met  
142 kamers dat momenteel wordt 
verbouwd, wordt opgeleverd in juli 2017.  
Het pand wordt betrokken door Hampton 
by Hilton op basis van een niet-
onderhandelbaar huurcontract van meer 
dan 20 jaar.

LOGIFASHION 
(RIUDELLOTS EN CABANILLAS DEL CAMPO)

AANGEKOCHT OP 5-7-2016
Aankoopprijs:  
€ 16,5 miljoen
Aanvangsrendement: 7,58%  
inclusief mutatierechten en makelaarskosten

Oppervlak: 35.669 m2

Huurder:  
LOGIFASHION
Resterende looptijd van de huur-
overeenkomst: 10 JAAR,  
NIET ONDERHANDELBAAR

Het vastgoed is gevestigd in Spanje in 
Ruidellots en Cabanillas del Campo.  
Het betreft 2 panden voor logistieke 
bedrijfsactiviteiten met een totaal oppervlak 
van 35.669 m²,  
aangekocht in het kader van een sale- and 
leasebackcontract. Het contract is 
gebaseerd op niet-onderhandelbare 
huurovereenkomsten van 10 jaar.

HARVEY NORMAN 
(CORK)
AANGEKOCHT OP 4-4-2016
Aankoopprijs:  
€ 8,4 miljoen
Aanvangsrendement: 8,06%  
inclusief mutatierechten en makelaarskosten

Oppervlak: 4.100 m2

Huurder:  
HARVEY NORMAN
Resterende looptijd van de  
huurovereenkomst: 9,5 JAAR, 
NIET-ONDERHANDELBAAR 

Het vastgoed ligt in Cork, de op één na 
grootste stad van Ierland.  
Het pand van 4.100 m² ligt in een 
winkelzone op een gunstig kruispunt van 
twee rijkswegen: één van het 
stadscentrum naar het vliegveld en de 
andere tussen Dublin en Cork.

IN IERLAND
1

TRABIS 
(MURCIA)
AANGEKOCHT OP 10-5-2016
Aankoopprijs: 
€ 24,8 miljoen
Aanvangsrendement: 7,61%  
inclusief mutatierechten en makelaarskosten

Oppervlak: 23.904 m2

Huurder: 
TRABIS
Resterende looptijd van de  
huurovereenkomst: 10 JAAR,  
NIET ONDERHANDELBAAR

Het pand van bijna 24.000 m² bestaat uit 
een complex voor industriële en logistieke 
bedrijfsactiviteiten. Het is gevestigd in de 
provincie Murcia in Andalusië, naast de A31 
tussen Madrid, Valencia en Barcelona.  
Voor het pand is een huurcontract met een 
vaste termijn van 10 jaar afgesloten met een 
koopverplichting voor de huurder na afloop 
daarvan.

2 IN SPANJE

AANGEKOCHT OP 8-11-2016
Aankoopprijs:  
€ 54,3 miljoen
Aanvangsrendement: 7,74%  
inclusief mutatierechten en makelaarskosten

Oppervlak: 33.826 m2

Huurder:  
BREMBO
Resterende looptijd van de  
huurovereenkomst: 9 JAAR, 
NIET-ONDERHANDELBAAR

Dit is een vastgoedcomplex van 8 gebou-
wen waarin het hoofdkantoor gevestigd is 
van het emblematische merk Brembo, 
mondiaal leider in remsystemen voor 
luxe- en raceauto’s. 
Het gebouw werd voor Brembo door Jean 
Nouvel ontworpen, met een bijzondere 
bouwkundige rode lijn van één kilometer 
lang die evenwijdig loopt aan de autosnel-
weg A4, vandaar de naam "Kilometro 
Rosso"  
Het Centrum onderzoek en ontwikkeling 
van Brembo, waar meer dan 500 ingeni-
eurs werken aan de innovatie van de 
producten van het merk, is hier gevestigd 
sinds 2007.

BREMBO 
(BERGAMO)

2 IN ITALIË

GIMI 
(MONSELICE)
AANGEKOCHT OP 30-5-2016
Aankoopprijs:  
€ 25 miljoen
Aanvangsrendement: 7,54%  
inclusief mutatierechten en makelaarskosten

Oppervlak: 48.272 m2

Huurders:  
GIMI
Resterende looptijd van de  
huurovereenkomst: 12 JAAR, 
NIET-ONDERHANDELBAAR

Het pand ligt in Monselice, in de provincie 
Padua in het noordoosten van Italië. De 
regio is één van de grootste 
industriegebieden van Europa met meer 
dan 1.300 bedrijven en 50.000 
werknemers. 
Het pand met een oppervlak van  
48.272 m² wordt gebruikt voor industriële 
en logistieke bedrijfsactiviteiten en werd 
gekocht voor € 25 miljoen met een 
aanvangsrendement van 7,54%, inclusief 
mutatierechten en makelaarskosten. Voor 
het pand is een triple net huurcontract met 
een vaste termijn van 12 jaar afgesloten. 

 17
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OLYMPUS 
(LEIDERDORP)

AANGEKOCHT OP 24-6-2016
Aankoopprijs:  
€ 7,5 miljoen
Aanvangsrendement: 7,41%  
inclusief mutatierechten en makelaarskosten

 Oppervlak: 2.696 m2

Huurder:  
OLYMPUS
Resterende looptijd van de  
huurovereenkomst: 10 JAAR, 
NIET-ONDERHANDELBAAR

Dit in aanbouw zijnde kantoorpand zal 
verhuurd worden aan Olympus, een 
vooraanstaand bedrijf op het gebied 
van gezondheidszorg en elektronica 
voor het grote publiek in Europa. Het 
pand ligt in Leiderdorp onder de rook 
van Leiden, met een centrale ligging 
dichtbij Amsterdam, Den Haag en 
Rotterdam. Het pand dat is 
opgeleverd in januari 2017 wordt 
verhuurd op basis van een niet-
onderhandelbaar huurcontract van  
10 jaar.

AANGEKOCHT OP 23-5-2016
Aankoopprijs:  
€ 8,8 miljoen
Aanvangsrendement: 9,25%  
inclusief mutatierechten en makelaarskosten

Oppervlak: 6.687 m2

Huurder:  
FOOT LOCKER
Resterende looptijd van de  
huurovereenkomst: 9 JAAR, 
NIET-ONDERHANDELBAAR

Dit kantorencomplex met een 
oppervlak van circa 7.000 m² wordt 
aan het Europese hoofdkantoor van 
Foot Locker verhuurd.  
Het pand ligt in de agglomeratie van 
Utrecht in het centrum van 
Nederland, dichtbij de snelweg 
tussen Amsterdam en Eindhoven.

FOOT LOCKER 
(UTRECHT)

TRENDS & TRADE 
(VENLO)
AANGEKOCHT OP 12-1-2016
Aankoopprijs:  
€ 15,9 miljoen
Aanvangsrendement: 8,23%  
inclusief mutatierechten en makelaarskosten

Oppervlak: 20.027 m2

Huurders:  
TRENDS & TRADE
Resterende looptijd van de  
huurovereenkomst: 14 JAAR, 
NIET-ONDERHANDELBAAR

Het vastgoed van 20.000 m² ligt in Venlo 
in de zuidelijke provincie Limburg op circa 
50 km van Eindhoven en 150 km van 
Amsterdam.  
Venlo is het kruispunt tussen Rotterdam in 
het westen en Duitsland in het oosten, 
Nijmegen in het noorden en België in het 
zuiden, waardoor het de meest gewilde 
logistieke locatie van Nederland is.  
Het gebouw is gevestigd in de "Trade Port 
Oost", één van de vijf logistieke centra van 
de stad waar bedrijven gespecialiseerd in 
fruit, groenten en bloemen zijn gevestigd.  
In het “Fresh Park” Business Park zijn 130 
ondernemingen (groothandelaars, 
distributeurs, transportbedrijven...) 
gevestigd waar meer dan 1500 personen 
werken.

IN NEDERLAND
10

AANGEKOCHT OP 23-9-2016
Aankoopprijs:  
€ 40,5 miljoen
Aanvangsrendement: 7,70%  
inclusief mutatierechten en makelaarskosten

Oppervlak: 21.000 m2

Huurder:  
KPN
Resterende looptijd van de  
huurovereenkomst: 11,5 JAAR, 
NIET-ONDERHANDELBAAR

Dit kantorencomplex met een oppervlak 
van circa 21.000 m2 wordt aan KPN 
verhuurd, de belangrijkste 
telecomoperator in de Benelux, op basis 
van een niet-onderhandelbaar 
huurcontract van 11,5 jaar. Het pand is 
gevestigd in Den Haag op de campus van 
KPN die volledig wordt gereorganiseerd. 
Deze aankoop is een goed voorbeeld van 
de positieve impact van een nauwe 
samenwerking met de huurders, omdat dit 
het tweede vastgoed is dat CORUM 
gekocht heeft en verhuurt in Den Haag. 
Het eerste pand werd gekocht in 
september 2015, voor een bedrag van  
€ 32,1 miljoen.

KPN 
(DEN HAAG)

GALAPAGOS 
(LEIDEN)
AANGEKOCHT OP 30-3-2016
Aankoopprijs:  
€ 13,1 miljoen
Aanvangsrendement: 7,47%  
inclusief mutatierechten en makelaarskosten

Oppervlak: 4.942 m2

Huurders:  
GALAPAGOS, BATAVIA
Resterende looptijd van de  
huurovereenkomst: 9,9 JAAR, 
NIET-ONDERHANDELBAAR

Dit nieuwe pand ligt in een agglomeratie 
van 300.000 inwoners in Nederland, 
Leiden, met een centrale ligging tussen 
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De 
stad vormt ook het wetenschappelijke hart 
van Nederland met het befaamde 
wetenschapspark "Bio Science Park" waar 
de grote medische vooruitgang is geboekt, 
zoals bij het onderzoek naar het Ebolavirus. 
Het pand van 4.900 m² bevindt zich in dit 
wetenschappelijke en medische 
onderzoekscentrum Biopark en huisvest 
met een bezettingsgraad van bijna 97% niet 
minder dan 90 ondernemingen die 
gespecialiseerd zijn in farmaceutische en 
biomedische producten.

KINDERWENS 
(LEIDERDORP)
AANGEKOCHT OP 25-4-2016
Aankoopprijs:  
€ 5,5 miljoen
Aanvangsrendement: 8,38%  
inclusief mutatierechten en makelaarskosten

Oppervlak: 2.203 m2

Huurders:  
KINDERWENS
Resterende looptijd van de  
huurovereenkomst: 8,3 JAAR, 
NIET-ONDERHANDELBAAR

Het pand staat in Leiderdorp, in de 
agglomeratie Leiden, het 
wetenschappelijk centrum van 
Nederland. Het pand dat gebouwd werd 
in 2010, wordt verhuurd aan Kinderwens 
(kliniek die gespecialiseerd is in 
vruchtbaarheid).
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IN FRANKRIJK2

AVRIL 
(RENNES)
AANGEKOCHT OP 23-6-2016
Aankoopprijs:  
€ 2,3 miljoen
Aanvangsrendement: 7,50%  
inclusief mutatierechten en makelaarskosten

Oppervlak: 1.454 m2

Huurder:  
AVRIL (LESIEUR)
Resterende looptijd van de  
huurovereenkomst: 3 JAAR,  
NIET-ONDERHANDELBAAR

Het is een aanvulling op eerdere aankopen 
door CORUM in het park Val plaza, die hier  
al 2 aankopen heeft gedaan.  
Het pand wordt verhuurd aan Avril, een 
belangrijke economische speler in de olie- 
en proteïnesector.

GFI 
(MEUDON)
AANGEKOCHT OP 26-1-2016
Aankoopprijs:  
€ 9,3 miljoen
Aanvangsrendement: 7,64%  
inclusief mutatierechten en makelaarskosten

Oppervlak: 4.891 m2

Huurders:  
GFI INFORMATIQUE, 
LES PETITS CHAPERONS ROUGES
Resterende looptijd van de  
huurovereenkomst: 6,5 JAAR, 
NIET-ONDERHANDELBAAR

Dit kantoorpand van 4.891 m² ligt in het 
Vélizy, het grootste technologische 
centrum van Frankrijk en het op een na 
grootste tertiaire centrum van de Parijse 
regio in het business center Vélizy/
Meudon la Forêt.  
Het is uitstekend bereikbaar met de auto, 
bus en tram en ligt in een aangename 
omgeving waar de concurrentie 
gestimuleerd wordt door de aanwezigheid 
van talrijke bedrijven die hier hun 
hoofdkantoor of back-office gevestigd 
hebben: Alcatel, Alstom, Altran, Eiffage, 
Texas Instrument, Bouygues Telecom, 
Thales, GE Healthcare…

AANGEKOCHT OP 7-12-2016
Aankoopprijs:  
€ 51,3 miljoen
Aanvangsrendement: 7,32%  
inclusief mutatierechten en makelaarskosten

Oppervlak: 24.270 m2

Huurders:  
UWV, DOUANE (RGD)
Resterende looptijd van de  
huurovereenkomst: 5,1 JAAR, 
NIET-ONDERHANDELBAAR

Het kantoorgebouw van 24.000 m² is gevestigd 
in Rotterdam, de op één na grootste stad van 
Nederland. Rotterdam, havenstad en industrieel 
centrum van Nederland heeft een strategische 
ligging en is daarom de meest dynamische 
regio van Europa. Het gebouw is gevestigd in 
de moderne wijk "Kop Van Zuid". "Kop van Zuid" 
met zijn spectaculaire wolkenkrabbers, is één 
van de meest indrukwekkende stadswijken en 
wordt ook wel de Nederlandse versie van 
Manhattan genoemd. Het pand is gevestigd op 
een toplocatie vlakbij een tramhalte en een 
metrostation, waardoor het centrum van 
Rotterdam op 3 minuten en het Centraal Station 
op 8 minuten ligt. Het gebouw wordt verhuurd 
aan het UWV, de instantie voor werkzoekenden 
in Nederland en de Nederlandse Douane.

UWV 
(ROTTERDAM)

ZEEMAN 
(ALPHEN AAN DEN 
RIJN)AANGEKOCHT OP 21-12-2016

Aankoopprijs:  
€ 24 miljoen
Aanvangsrendement: 7,56%  
inclusief mutatierechten en makelaarskosten

 Oppervlak: 43.362 m2

Huurder:  
ZEEMAN
Resterende looptijd van de  
huurovereenkomst: 16 JAAR, 
NIET-ONDERHANDELBAAR

Dit logistieke centrum van meer dan  
43.000 m² ligt in de stad Alphen aan den 
Rijn, op nog geen 50 km van de 4 grootste 
steden van het land: Amsterdam, Den Haag, 
Rotterdam en Utrecht. Het is uitstekend 
bereikbaar per auto (3 snelwegen naar 
Amsterdam, Den Haag, Utrecht en 
Rotterdam), per boot (dankzij de directe 
toegang tot de Rijn kunnen goederen 
geleverd worden) en per trein (het station ligt 
op 15 minuten loopafstand). Dankzij de 
centrale ligging en de toegankelijkheid van 
het pand heeft Zeeman, een Nederlandse 
winkelketen van goedkope kleding  
(1.200 winkels wereldwijd) besloten hier haar 
hoofdkantoor te vestigen.

AANGEKOCHT OP 7-10-2016
Aankoopprijs:  
€ 9,3 miljoen
Aanvangsrendement: 6,96%  
inclusief mutatierechten en makelaarskosten

Oppervlak: 2.580 m2

Huurder:  
INDIGO (INTERCONTINENTALE GROEP)
Resterende looptijd van de  
huurovereenkomst: 25 JAAR, 
NIET-ONDERHANDELBAAR

Het hotel ligt op een unieke locatie in het 
oude centrum van Den Haag, tegenover het 
Paleis Noordeinde waar Koning Willem-
Alexander zijn kantoor heeft. Deze historische 
wijk Noordeinde is één van de meest 
populaire stadswijken en is bekend om zijn 
modewinkels, galerijen, antiekwinkels maar 
ook haar theesalons en restaurants. In het 
gebouw uit de 19e eeuw, was vroeger één van 
de oudste banken van Den Haag gehuisvest, 
waarvan bepaalde eigenschappen intact zijn 
gebleven zoals de majestueuze kluizenzaal.  
Tijdens de verbouwing is geprobeerd de 
historische bouwstijl te bewaren, en 
tegelijkertijd de 63 kamers verdeeld over een 
oppervlak van 2.600 m² te moderniseren en 
te voorzien van het noodzakelijke comfort.

HOTEL INDIGO 
(DEN HAAG)

DR. REDDY'S 
(LEIDEN)
AANGEKOCHT OP 21-12-2016
Aankoopprijs:  
€ 16,4 miljoen
Aanvangsrendement: 8,16%  
inclusief mutatierechten en makelaarskosten

 Oppervlak: 5.222 m2

Huurder:  
OCTOPLUS (DR. REDDY'S)
Resterende looptijd van de  
huurovereenkomst: 9,7 JAAR, 
NIET-ONDERHANDELBAAR

Dit kantoor is gevestigd in Leiden, een agglome-
ratie van 300.000 inwoners in het centrum van 
Nederland, onder de rook van Amsterdam, Den 
Haag en Rotterdam. De stad is hoofdzakelijk 
dankzij het '”Bio science Park” ook het meest 
gerenommeerde wetenschappelijk centrum van 
Nederland, waar de belangrijkste medische 
ontdekkingen zijn gedaan, in het bijzonder het 
onderzoek naar het Ebola-virus. Dit gebouw van 
5.222 m² is gevestigd op het medisch park, 
waarin uitsluitend wetenschappelijk en medisch 
onderzoek gedaan wordt door meer dan 90 
bedrijven die gespecialiseerd zijn in farmaceuti-
sche en biomedische producten. Het pand wordt 
verhuurd aan OctoPlus, dochteronderneming van 
het laborathorium Dr. Reddy's, wereldleider op 
het gebied van generieke geneesmiddelen en 
genoteerd aan de Effectenbeurs van New York.

ZEEMAN 
(ALPHEN AAN DEN RIJN)



De strategie voor 2017

CORUM is een (vastgoed)belegging.  
Zoals geldt voor elke (vastgoed)belegging, betreft het een 

belegging op lange termijn waarvan de liquiditeit beperkt is en 
waarvan het kapitaal en de inkomsten niet gegarandeerd worden. 
Deze kunnen dan ook stijgen maar ook dalen. Net als geldt voor 
alle beleggingen is het rendement uit het verleden geen garantie 

voor de toekomst. De periodieke vastgoedbelegging waarvan 
u de frequentie hebt gekozen moet afgestemd zijn op uw totale 

vermogen en beleggingsdoelstellingen.

H&M/Braga/Portugal 
Aangekocht op 11-2-2014

Winkelpromenade/Hamburg/Duitsland  
Aangekocht op 21-9-2015

General Electric/Velizy/Frankrijk
Aangekocht op 14-2-2014

4
FLEXIBILITEIT:  
Stortingen kunnen 
gratis en direct  
gewijzigd of  
stopgezet worden.

HET 
PERIODIEKE 
INVESTE- 
RINGSPLAN 
VAN CORUM 

IN          FASEN
3

HET BEDRAG: het bezit van of 
de inschrijving van slechts één 
CORUM-aandeel van € 1.060 
(inclusief alle kosten) is voldoende 
voor toetreding tot het  
periodieke investeringsplan.  
U bepaalt zelf het bedrag van  
de automatische investering.  
Dit kan al vanaf € 50  
(inclusief alle kosten).

1

 INLEGFREQUENTIE:  
maandelijks, driemaandelijks,  
halfjaarlijks of jaarlijks,  
afhankelijk van de  
persoonlijke spaarcapaciteit 
of inkomsten.

2

 UITKERING VAN HET 
MAANDELIJKS DIVIDEND: 
elke investering in CORUM- 
aandelen geeft recht op  
dividend(1) nadat de dividend-
gerechtigde termijn van 5 
maanden is verstreken.

4

€ 1060
PER 

AANDEEL
=

PERIODIEK 
INVESTE-

RINGSPLAN

(1) Potentieel maandelijks dividend.

(1) Een maandelijks potentieel dividend na afloop van de dividendgerechtigde termijn van 5 maanden.
(2) Een maandelijks potentieel dividend uitgekeerd na afloop van de dividendgerechtigde termijn.

HET AANTAL NIEUWE CORUM 
AANDEELHOUDERS AFSTEMMEN OP HET 
POTENTIËLE INVESTERINGSAANBOD IN DE 
EUROZONE
De investeringsmogelijkheden zijn in 2017 beperkt 
vanwege de minimale eisen van de huuropbrengsten 
en dus het dividend van CORUM. Om in de toekomst 
een (niet-gegarandeerd) dividend uit te kunnen 
blijven keren van minimaal 6% stemt CORUM het 
aantal nieuwe aandeelhouders af op het potentiële 
investeringsaanbod in de eurozone. 

2 INNOVATIEVE DIENSTEN OM TE VOLDOEN  
AAN DE BEHOEFTE VAN INVESTEERDERS 

HET PERIODIEKE INVESTERINGSPLAN VAN 
CORUM
CORUM zet met de lancering van het periodieke 
investeringsplan haar innovatiestrategie voort, 
waardoor u periodiek en afhankelijk van uw 
spaarcapaciteit een vastgoedportefeuille kunt 
opbouwen. 

Eenvoudig en flexibel: elke investeerder bepaalt het 
bedrag en de frequentie van zijn investering. Op 
elke vervaldatum wordt het bedrag afgeschreven 
van de rekening van de investeerder van het plan. 
Door elke storting wordt u eigenaar van meer 
CORUM-aandelen: een innovatieve oplossing om 
met regelmaat een vastgoedportefeuille op te 
bouwen en een maandelijks dividend te ontvangen(1).

Zoals geldt voor elke (vastgoed)belegging, is het 
geïnvesteerd kapitaal en het dividendrendement 
niet gegarandeerd en kunnen deze gedurende de 
looptijd fluctueren. Omdat het hier gaat om een 
vastgoedportefeuille, is de liquiditeit beperkt en 
adviseren wij een  lange houdtermijn.

HERBELEGGING VAN HET MAANDELIJKS 
DIVIDEND(2) 

Dankzij deze service heeft elke aandeelhouder van 
CORUM de mogelijkheid 1% tot 100% van zijn 
maandelijks dividend te herbeleggen in nieuwe 
CORUM-aandelen. Elk op deze wijze verworven 
nieuw aandeel (of fractie daarvan) genereert nieuw 
dividend(2).
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Novotel/Amsterdam/NEDERLAND
Aangekocht op 24-5-2015

Commitment van CORUM aan 
duurzame ontwikkeling 
door Vincent Dominique

De doelstelling van CORUM is een vastgoedpor-
tefeuille op te bouwen waarbij de huurop-

brengsten als dividend worden uitgekeerd en 
daarbij waarde te creeren.    De potentiele waarde-
creatie hangt af van verschillende factoren. Eén 
van deze factoren zijn milieulabels: geen beper-
king maar een positieve leidraad voor de investe-
ringstactiek.
Op 31 december 2016 voldeed 47% van de 
vastgoedportefeuille van CORUM aan de meest 
recente milieunormen en 10% van de gebouwen 
heeft een milieucertificering. Dit percentage is iets 
gedaald ten opzichte van 2015 omdat het vastgoed 
aandeel dat toen aan de meest recente 
milieunormen voldeed 51% was. Dat komt omdat 
het in 2016 moeilijker was om dit type vastgoed te 
vinden op een markt die onderhevig is aan een 
forse prijsdruk, terwijl het vastgoed bovendien 
moet blijven voldoen aan de minimaal gestelde eis 
van rendement op huurinkomsten. Maar de 
vastgoedportefeuille van CORUM blijft over het 
algemeen deel uitmaken van de meest 
milieuvriendelijke portefeuilles van de markt.

HUURDERS STAAN CENTRAAL  
IN DE STRATEGIE VAN CORUM 
In 2016 was de bezettingsgraad van de 
vastgoedportefeuille van CORUM 99,4%. De 
huurverplichting is gemiddeld 9 jaar, waardoor 
zichtbaarheid op huurinkomsten ontstaat tot en 
met 2026.

De waarde van een pand wordt grotendeels 
bepaald door de huurders die huur betalen: zij 
hebben dus direct invloed op de performance van 
CORUM. Hun aantrekkelijkheid en loyaliteit zijn 
hierbij van cruciaal belang...

Duurzame ontwikkeling is van essentieel belang 
voor het beheer van de vastgoedportefeuille van 
CORUM om huurders aan te trekken, aan zich te 
binden en daarmee de waarde van CORUM te 
verhogen. De exploitant van het pand wordt 
beschouwd als een volwaardig klant, niet als 
huurder.

EEN MILIEUVRIENDELIJK ACTIEPLAN 
OPGESTELD IN SAMENWERKING MET ONZE 
KLANTEN/HUURDERS
In 2017 worden de gesprekken met de klanten/
huurders van CORUM over milieuoverwegingen bij 
het beheer en de exploitatie van het pand 
voortgezet. De huurder speelt immers door de 
exploitatie van het pand en zijn dagelijkse 
activiteiten een actieve rol in de toekenning van 
milieulabels. Een energiezuinig pand heeft geen 
zin wanneer de huurder bij de exploitatie hiermee 
geen rekening houdt. Dit overleg met de klanten/
huurders wordt concreet door de invoering van 
een energiezuinig programma over een periode 
van 5 jaar. 
Het doel van dit plan is om huurders, klanten en 
dienstverleners die betrokken zijn bij het pand, te 
vragen zich te committeren aan een verbetering 
van de kwaliteit en de exploitatie ervan met 
betrekking tot het milieu.

“De vastgoedportefeuille 
van CORUM blijft deel 
uitmaken van de meest 

milieuvriendelijke 
portefeuilles van de markt.”

VINCENT DOMINIQUE
DIRECTEUR ASSET MANAGEMENT

10%
VAN HET VASTGOED  

IS VOORZIEN VAN EEN 
MILIEULABEL

47%
VAN DE ACTIVA VOLDOET 
AAN DE MEEST RECENTE 

MILIEUNORMEN

DE GROEI VAN CORUM 
VINDT PLAATS IN HET KADER VAN  

DE NALEVING VAN DE MILIEUNORMEN

Foot Locker/Vianen/NEDERLAND 
Aangekocht op 23-5-2016

Foot Locker/Vianen/NEDERLAND 
Aangekocht op 23-5-2016

Spa Vichy/Juvignac/FRANKRIJK 
Aangekocht op 20-9-2013
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CORUM BIEDT DIENSTEN  
DIE VOLDOEN AAN DE VRAAG VAN 

DE INVESTEERDER.

“CORUM, een 
gediversifieerde en 
dynamische belegging: 
regelmatige aankopen, 
verkoop van vastgoed bij 
gunstige omstandigheden 
of het creëren van 
diensten die 
beantwoorden aan de 
vraag van investeerders, 
zoals het maandelijks 
dividend*.  
CORUM is een combinatie 
van behoedzaamheid en 
gematigde dynamiek, 
waarin ik mij goed kan 
vinden.”

* Potentieel maandelijks dividend.

ZICH 
ONDERSCHEIDEN

GIMI /Monselice/ITALIË
Aangekocht op 30-5-2016

PIERRE S.
AANDEELHOUDER VAN CORUM 

DIJON (21)
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CORUM-aandelen zijn een (vastgoed)belegging. Zoals geldt voor elke 
(vastgoed)belegging, betreft dit ook een belegging op lange termijn met een 

beperkte liquiditeit en zonder kapitaal- en inkomensgarantie. Wij adviseren een 
beleggingshorizon van minimaal 8 jaar. Het rendement uit het verleden is geen 
garantie voortoekomstige rendementen. Voordat u gaat investeren dient u te 

controleren of de belegging bij uw financiële situatie past.

IN 2016 WORDT DE PERFORMANCE  
VAN CORUM HERHAALD. 

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar behaalde 
CORUM een dividendrendement van meer dan 6%. 
Dit percentage is de ratio tussen het bruto dividend, 
voor inhoudingen, uitgekeerd in 2016 en de 
gemiddelde aankoopprijs van het aandeel in 2016.

Dit is inclusief de meerwaarde uit de verkoop van 
Tarragona die op 30 juni 2016 aan de 
aandeelhouders werd uitgekeerd. In 2016 werd 
0,32% van de gemiddelde CORUM aandelenprijs 
niet uitgekeerd maar als voorziening opgenomen 
voor onvoorziene omstandigheden binnen de 
vastgoedportefeuille van CORUM.

De ingehouden winst 
is het niet-
uitgekeerde 
resultaat dat is 
opgenomen als 
reserve voor 
onvoorziene 
omstandigheden 
binnen de 
vastgoedportefeuille 
van CORUM.

Op 31-12-2016 
bedraagt dit 1,1 
maand dividend.

ONTWIKKELING VAN DE  
INGEHOUDEN WINSTONTWIKKELING VAN DE  

WINSTEN HET DIVIDEND 
PER AANDEEL

Het rendementuit het verleden is geen garantie voor de toekomst.

* Dividendrendement.
** Dit bedrag geldt per aandeelhouder op 30-6-2016 die  
dividendgerechtigd is per 31-12-2016.

DE ONTWIKKELING VAN HET 
DIVIDENDRENDEMENT (DVM*)

2012 2013 2014 2015 2016

Start van 
CORUM

€ 80

€ 70

€ 60

€ 50

€ 40

€ 20

44,19
40,05

69,00

63,44

70,35

64,77
67,51

65,49

69,69

66,39

Resultaat per aandeel in €
Dividend per aandeel in €

De performance in 2016

12.838
aandeelhouders

LANDEN IN DE  
EUROZONE WAARIN  

IS GEÏNVESTEERD

9

KAPITALISATIE 
OP 31 DECEMBER 2016 

€ 833 
MILJOEN

Het effectief rendement (IRR) 
meet het rendement van 
CORUM over 5 jaar op basis 
van de prijsontwikkeling van 
het aandeel en het uitgekeer-
de dividend.

EFFECTIEF 
RENDEMENT 
OVER 5 JAAR

Het jaarresultaat van CORUM is 
sinds de oprichting in 2012 in lijn 
met de doelstelling om een 
dividend uit te keren van 6%. Het 
boekjaar 2012 duurt 8 maanden.

5,18%
6,62% 
RENDEMENT 

€ 69,69

0,32% 
INGEHOUDEN WINST

€ 3,30
INGEHOUDEN WINST PER AANDEEL

€ 178 K
2013

€ 835 K
2014

€ 1.392 K
2015

€ 3.071 K
2016

€ 13 K
2012

ONTWIKKELING VAN DE PRIJS PER AANDEEL 
(INCLUSIEF ALLE KOSTEN)

Voor het vierde achtereenvolgende jaar 
heeft CORUM haar aandelenprijs op 1 juni 2016 verhoogd. 

DE WAARDE VAN HET AANDEEL EN DE DAARUIT 
VOORTVLOEIENDE INKOMSTEN KUNNEN ZOWEL STIJGEN  
ALS DALEN.

2012 2013 2014 2015 2016

€ 1.000
per 

aandeel

€ 1.020
per 

 aandeel

€ 1.030
per 

 aandeel

€ 1.045
per 

 aandeel

€ 1.060
per 

aandeel

2012 2013 2014 2015

6,30% 
VAN HET UITGEKEERDE 

WINST 

(€ 66,39 uitgekeerd per aandeel)

0,15% 
UITZONDERLIJK DIVIDEND

(€ 1,64 uitzonderlijk dividend per 
aandeel na 1 verkoop)

6,45% 
DIVIDENDUITKERING 

(€ 68,03 uitgekeerd per aandeel)**

+ 

=

2012

2013

2014

2015

2016

6,00%

6,30%

6,31%

6,30%

6,45%
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Booking.com/Rennes/FRANKRIJK
Aangekocht op 11-7-2013

FINANCIËLE 
GEGEVENS
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Wij herinneren u eraan dat 
deze cijfers betrekking hebben 
op de afgelopen jaren en dat de 
rendementen uit het verleden 
geen garantie zijn voor de 
toekomstige rendementen van 
CORUM. Zoals geldt voor elke 
(vastgoed)belegging betreft 
het dus een belegging op lange 
termijn waarvan de liquiditeit 
beperkt is en waarvan het 
kapitaal en de inkomsten niet 
gegarandeerd worden. Deze 
kunnen dan ook stijgen maar 
ook dalen.

De prijs per aandeel werd op 1 juni 2016 verhoogd met 
1,4%, d.w.z. een gemiddelde prijsschommeling van het 
aandeel van 1,35%, zodat de waarde van het aandeel 
optimaal afgestemd is op de waarde van de 
vastgoedportefeuille van CORUM (vervangingswaarde). 
De lopende kapitaalsverhoging verloopt zonder 
verwatering voor de aandeelhouders van CORUM.

DE PRIJS PER AANDEEL 
OP 1 JUNI 2016

+1,4%
 (1) Prijs betaald door de inschrijver.

 KAPITAALONTWIKKELING 2016 2015 2014 2013 2012

BEDRAG VAN HET KAPITAAL 
OP 31-12

€ 677,2 miljoen € 407,7 miljoen € 185,3 miljoen € 74,3 miljoen € 14,6 miljoen

AANTAL AANDELEN OP 31-12 785.622 472.927 215.019 86.201 16.991

AANTAL AANDEELHOUDERS 
OP 31-12

12.838 8.104 4.120 1.776 452

BELONING EXCLUSIEF BTW  
VAN DE BEHEERMAATSCHAPPIJ 
VOOR DE INSCHRIJVINGEN  
TIJDENS HET JAAR

€ 39,6 miljoen € 31,6 miljoen € 15,7 miljoen € 8,2 miljoen € 1,8 miljoen

INSTAPPRIJS OP 31-12 (1) € 1.060 € 1.045 € 1.030 € 1.020 € 1.000

Oprichtingsdatum: 6 FEBRUARI 2012
Toegankelijk voor het publiek: 6 APRIL 2012
Prijs per aandeel op 1-1-2016: € 1.045
Prijs per aandeel op 1-6-2016: € 1.060

ONTWIKKELING VAN DE PRIJS PER AANDEEL 2016 2015 2014 2013 2012

INSCHRIJVINGSPRIJS OP 1 JANUARI € 1.045 € 1.030 € 1.020 € 1.000 € 1.000

INSCHRIJVINGSPRIJS SINDS 1 JUNI € 1.060 € 1.045 € 1.030 € 1.020 -

BRUTO DIVIDEND UITGEKEERD OVER HET JAAR € 66,39 € 65,49 € 64,77 € 63,84 € 40,05

GECUMULEERDE INGEHOUDEN WINST PER 
AANDEEL DIE RECHT GEEFT OP DIVIDEND

€ 6,04 € 5,05 € 7,09 € 5,64 € 4,14

GECUMULEERDE INGEHOUDEN WINST 
PER INGESCHREVEN AANDEEL

€ 3,90 € 2,94 € 3,88 € 2,06 € 0,77

EFFECTIEF RENDEMENT 5,18%(1) 4,32% 2,89%

DIVIDENDRENDEMENT (DVM) (2) 6,45% 6,30% 6,31% 6,30% 6,01%

SCHOMMELING VAN DE PRIJS PER AANDEEL (3) 1,35% 1,29% 1,28% 1,30% -

ONTWIKKELING VAN DE AANDELENMARKT (VERKOPEN OF TERUGKOPEN)
In 2016 werden 2.572 aandelen teruggekocht of verkocht (onderhands).

De Beheermaatschappij garandeert niet de doorverkoop van aandelen.

* Over 8 maanden waarin de aandelen werden aangehouden. 
(1)  Effectief rendement berekend over 5 jaar: meet het rendement van de investering in een bepaalde periode. Het houdt rekening met de 
ontwikkeling van de waarde per aandeel en het uitgekeerde dividend.
(2) Het dividendrendement bepaalt het bruto dividend voor de fiscale voorheffing (inclusief de buitengewone interim-dividenden en het 
aandeel van de meerwaarde) uitgekeerd over het jaar N, gedeeld door de gemiddelde koopprijs in jaar N (inschrijvingsprijs) van het aandeel 
en meet de jaarlijkse performance. 
(3) Gemiddelde koopprijsschommeling van het aandeel in het jaar, het verschil tussen de gemiddelde koopprijs in jaar N en de gemiddelde 
koopprijs in jaar N-1, gedeeld door de gemiddelde koopprijs in jaar N-1.

Het aandeel

Les Petits Chaperons Rouge/GFI/Meudon/FRANKRIJK
Aangekocht op 20-1-2016
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De waarde van de vastgoedportefeuille

LAND ADRES

NUTTIG 
OPPER-

VLAK  
(M2)

KOOPDATUM

AANKOOPPRIJS 
inclusief  

mutatierechten en  
makelaarskosten 

(€ K)

RECHTEN,  
BELASTINGEN  
EN K.K.(€ K)

KOOPKOSTEN 
MET  

UITZONDERING 
VAN RECHTEN, 

BELASTINGEN EN  
K.K. (€ K)

GESCHAT-
TE 

WAARDE 
2016
(€ K)

DUITSLAND

Siemenstrasse 10 - 63263 NEUISENBURG 8.400 17-10-2014  19.214    1.314    17.900    20.990   

Kapuzinerstrasse 3-11-41061-MÖNCHENGLADBACH 10.948 13-5-2015  13.137    887    12.250    11.900   

EUROPARK, Wilhelm Fay Strasse 31-37,65936, FRANKFURT 47.950 30-7-2015  75.869    5.378    70.491    75.180   

Friedrich Ebert Damm 124-134,22047, HAMBURG 23.887 22-9-2015 46.162  2.098    44.064    41.800   

91.185  154.382    9.677    144.705   149.870

BELGIË

Klein kloosterstraat 10-12, 1932 SINT STEVENS WOLUWE 7.573 29-9-2014  14.979    1.404    13.575    13.600   
Pelikanstraat 10-16 - 2000 ANTWERPEN 6.580 2-6-2016  4.239    239    4.000    N/A 

14.153  19.217    1.642    17.575    13.600   

SPANJE

Canaries, Avenida Los Menceyes CALETILLAS

10.542 26-6-2014  14.429    429    14.000    16.300   
Canaries, Avenida El Puente, s/n Santa Cruz de la Palma EL PUENTE

Canaries, Avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro,  
s/n LOS LLANOS

Canaries, Granadilla de Abona SAN ISIDRO

Carretera de Villena Km 8 - 30510 YECLA 23.904 10-5-2016  24.899    675    24.223    25.100   
Calle Matabueyes, Polígono Industrial 5 - CABANILLAS DEL CAMPO 22.973 5-7-2016  11.977    564    11.413    12.000   

Parcella 2.1 CIM de la Selva - RIUDELLOTS DE LA SELVA 12.697 5-7-2016  4.787    87    4.700    4.700   

70.116  56.091    1.755   54.336 58.100

IERLAND

Old Kinsale Road - Co.Cork CORK 4.100 4-4-2016  8.461    286    8.175    8.265   

4.100  8.461    286    8.175    8.265   

ITALIË

Via Trentino 23 - 35043 MONSELICE 48.272 30-5-2016  25.054    1.554    23.500    24.100   

Viale Europa 2 - 24040 STEZZANO 33.826 8-11-2016  54.297    1.497    52.800    54.000   
82.098  79.351    3.051    76.300    78.100   

NEDERLAND

Nieuwe Dukenburgseweg 11 - 6435 AD -NIJMEGEN 6.210 28-4-2015  7.168    468    6.700    6.800   

12 Taurus Avenue - 2132LS HOOFDDORP 17.554 24-6-2015  46.494    682    45.813    50.000   

Rontgenlaan 75 - 2719 DX ZOETERMEER 16.295 1-9-2015  32.222    571    31.651    28.500   

Floralaan 31 - 5928 RD VENLO 20.027 12-1-2016  15.954    954    15.000    15.700   

Zernikedreef 16 - 2333 CL LEIDEN 4.262 30-3-2016  13.100    200    12.900    13.100   

Simon Smitweg 14-16, 2353 GA LEIDERDORP 1.935 25-4-2016  5.483    383    5.100    5.500   

Ingenieur DS Tuijnmanweg 1 d-3-5 - 4131 PN VIANEN 6.687 23-5-2016  8.806    606    8.200    8.000   

Manplein 55 - 2516 CK DEN HAAG 19.559 23-9-2016  40.480    2.680    37.800    39.200   

Laan op Zuid 391-469 - 3072 ROTTERDAM 24.270 7-12-2016  51.371    3.371    48.000    47.835   

Zernikedreef 12 - 2333 CL LEIDEN 5.223 21-12-2016  16.451    1.084    15.367    16.295   

De Schans 15 - 2405 ALPHEN AAN DEN RIJN XX 45.974 21-12-2016  24.084    1.239    22.845    23.420   

167.996 261.613  12.237   249.376 254.350  

LAND ADRES

NUTTIG 
OPPER-

VLAK  
(M2)

KOOPDATUM

AANKOOPPRIJS 
inclusief  

mutatierechten en  
makelaarskosten 

(€ K)

RECHTEN,  
BELASTINGEN  
EN K.K.(€ K)

KOOPKOSTEN 
MET  

UITZONDERING 
VAN RECHTEN, 

BELASTINGEN EN  
K.K. (€ K)

GESCHAT-
TE 

WAARDE 
2016
(€ K)

PORTUGAL

Avenida da Liberdade n 678-7121 BRAGA 2.170 11-4-2014  4.495    345    4.150    4.700   

Gandra, Mazedo parish, Monçao council MONCAO

22.607 19-12-2014  31.148    2.447    28.700    30.900   

Estrada Municipal 627 - Molelos 3460- 482 TONDELA

Av. Mesquita Gaviao n°206 - Lugar Da Torre 4730-010 VILA VERDE 

Pia dos neves - Freguesia de S. Joao 4815 VIZELA

Vila Nova de Cerveira council - VILA NOVA DE CERVEIRA

24.777  35.643    2.792    32.850    35.600   

SLOVENIË

Nemcavci 66,9000,MURSKA SOBOTA 6.547 11-9-2015  7.225    175    7.050    7.000   

6.547  7.225    175    7.050    7.000   

FRANKRIJK/PARIJSE REGIO

Parc Faraday, Bâtiment 2, 1 avenue Christian Doppler, 77700 SERRIS 775 24-7-2012  1.781    91    1.690    1.700   

Lognes , 3/5 allée du Haras, ZAC Le Mandinet, 77185 LOGNES 4.484 11-12-2013  10.098    754    9.345    9.800   

Velizy, 22-24 avenue de l'Europe 78140 VELIZY 7.086 14-2-2014  17.412    1.266    16.146    18.800   

Les Ulis, 1 avenue du Pacifique, 91940 LES ULIS 17.620 20-6-2014  18.729    1.148    17.581    19.400   

Bretigny, 7 route des Champcueils 91220 BRETIGNY 1.018 25-6-2014  1.875    146    1.729    1.620   

Lieusaint, rue de la Mixité 77127 LIEUSAINT 5.568 23-12-2014  13.134    858    12.276    13.000   

Meudon, 5-7 rue Jeanne Braconnier, 92360 MEUDON 4.891 26-1-2016  8.985    653    8.332    8.890   

41.442  72.014    4.916   67.097  73.210   

FRANKRIJK/FRANKRIJK MET UITZONDERING VAN DE PARIJSE REGIO

Actipark, ZA de la Pentecôte, 7-11 rue Jean Rouxel, 44700 ORVAULT 1.862 30-5-2012  1.545    -      1.545    1.280   

Amneville, Centre Commercial, Le Marché des Thermes,  
57 360 AMNEVILLE

468 31-10-2012  1.156    -      1.156    470   

Technoparc de l'Aubinière, Bâtiment V, 11 av des Améthystes, 
44300 NANTES

675 30-11-2012  1.172    72    1.100    850   

Forgeval, Site Forgeval, Macarez Street, 59300 VALENCIENNES 1.355 18-12-2012  2.471    51    2.420    2.310   

Le Creusot, 5-17 rue de Pologne, 71150 LE CREUSOT 3.314 22-3-2013  4.301    173    4.128    4.400   

Torcy, bd du Huit mai, 71210 TORCY 1.738 22-3-2013  1.960    89    1.872    1.800   

Vendres/Béziers , Av de l'Europe, 34350 VENDRES 2.629 4-6-2013  4.780    176    4.604    4.600   

Denain, 4/6 allée du 24 juillet 1712, 59220 DENAIN 1.770 7-6-2013  3.628    78    3.550    3.230   

Rennes Courrouze, ZAC de la Courrouze, 35160 
SAINT-JACQUES DE LA LANDE

883 11-7-2013  1.887    61    1.827    1.850   

Therme de Foncaude, 34990 JUVIGNAC 4.401 20-9-2013  10.392    402    9.990    10.557   

Parc de la Conterie 2, 12 rue Léo Lagrange,  
35 131 CHARTRES DE BRETAGNE

1.304 15-11-2013  2.228    93    2.135    2.210   

Pylos, 1, rue Adrienne Bolland, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE 4.863 21-11-2013  8.615    249    8.366    8.160   

Newton, 1 rue Pierre Adolphe Bobierre, 44000 NANTES 2.042 19-12-2013  4.536    97    4.439    4.630   

Europa , 18 rue de Norvége, 44000 NANTES 3.634 19-12-2013  8.291    180    8.111    8.800   

St Nazaire, ZAC de Brais Ilot 7, 44600 ST NAZAIRE 7.092 25-6-2014  7.400    251    7.150    7.000   

Beaune, 1 rue Andre Ampert,  21200 BEAUNE 1.181 25-6-2014  1.565    125    1.441    1.372   

Amiens, ZAC de l'Arc, 80330 LONGUEAU 1.186 25-6-2014  2.892    212    2.681    2.580   

Marignane, Route de Martigues, 13700 MARIGNANE 4.081 30-7-2015  5.367    120    5.247    5.200   

Val Plaza, ZAC du Val d'Orson - 35770 VERN SUR SEICHE 9.306

4-6-2014
10-6-2015

30-11-2015
23-6-2016

15.596 1.082 14.514 14.700

53.784 89.785 3.510 86.275 85.999

TOTAAL 556.198 783.783 40.042 743.740 764.094   
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN  
OP 31 DECEMBER 2016
Nominaal kapitaal € 677 miljoen
Dividend 2016 (per aandeel) € 66,39
Vermogensbelastingwaarde 2016* (per aandeel) € 933,18
*Vermogensbelastingwaarde = terugkoopwaarde = € 933,18.

Dit bedrag kan ingehouden worden op de aandeelhouders die 

onderworpen zijn aan vermogensbelasting.

Kapitalisatie (op basis van de inschrijvingsprijs) € 833 miljoen
Aantal aandelen 785.622
Aantal aandeelhouders 12.838
Raming van het dividend in 2017 (per aandeel) € 63,60

DE VASTGOEDPORTEFEUILLE
ONTWIKKELING VAN DE VASTGOEDPORTEFEUILLE 
Vastgoed aangekocht in het boekjaar 2016:
•  Winkel in Venlo (Nederland) 

Winkels gekocht op 12 januari 2016/20.027 m²/ 
1 huurder

•  Kantoren in Meudon (Frankrijk)  
Kantoren gekocht op 26 januari 2016/4.942 m²/ 
2 huurders

•  Kantoren in Leiden (Nederland)  
Kantoren gekocht op 30 maart 2016/4.262 m²/ 
2 huurders

•  Winkels in Cork (Ierland) 
Winkels gekocht op 4 april 2016/4.100 m²/1 huurder

•  Kantoren in Leiderdorp (Nederland) 
Kantoren gekocht op 25 april 2016/2.203 m²/ 
3 huurders

•  Industrie Yecla (Spanje) 
Industriële gebouwen gekocht op 10 mei 2016/ 
23.904 m²/1 huurder

•  Kantoren in Vianen (Nederland) 
Kantoren gekocht op 23 mei 2016/6.687 m²/ 
1 huurder

•  Industrie Monselice (Italië) 
Industriële gebouwen gekocht op 30 mei 2016/ 
48.272 m²/1 huurder

•  Hotel in Antwerpen (België) 
Hotel gekocht op 2 juni 2016/6.580 m²/1 huurder

•   Kantoor in Rennes (Frankrijk) 
Kantoren gekocht op 23 juni 2016/1.454 m2/ 
1 huurder

•  Kantoren in Leiderdorp (Nederland) 
Kantoren gekocht op 24 juni 2016/2.696 m²/ 
1 huurder

•  Logistiek Cabanillas (Spanje) 
Logistieke gebouwen gekocht op 5 juli 
2016/22.973 m²/1 huurder

•  Logistiek Riudellots (Spanje) 
Logistieke gebouwen gekocht op 5 juli 2016/ 
12.697 m²/1 huurder

•  Kantoren in Den Haag (Nederland) 
Kantoren gekocht op 23 september 2016/ 
21.000 m²/1 huurder

•  Kantoren en industrie in Stezzano (Italië) 
Kantoren en industriële gebouwen gekocht op  
8 november 2016/33.826 m²/1 huurder

•  Hotel in Den Haag (Nederland) 
Hotel gekocht op 7 oktober 2016/2.580 m²/ 
1 huurder

•  Kantoren in Rotterdam (Nederland) 
Kantoren gekocht op 7 december 2016/ 
24.270 m²/2 huurders

•  Kantoren in Leiden (Nederland)  
Kantoren gekocht op 21 december 2016/5.222 m²/ 
1 huurder

•  Logistiek Alphen (Nederland) 
Logistieke gebouwen gekocht op  
21 december 2016/43.362/ m²/1 huurder

Vastgoed verkocht in het boekjaar 2016:
•  Industrie Winkels in Tarragona (Spanje) 

Winkels verkocht op 26 april 2016/ 
3.732 m²/1huurder

ONTWIKKELING VAN DE HUUROPBRENGSTEN 
EN -LASTEN
Vertegenwoordigen meer dan 98% van de globale 
inkomsten van het fondsop 31 december 2016.
De lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
-  de beheerkosten;
-  de overige beheerkosten en met name de 

honoraria van de accountant en vastgoedexpert;
-  voorziening voor groot onderhoud.

Alle netto lasten vertegenwoordigen 20% van de 
door de CORUM gefactureerde huren.

Alle vastgoedkosten werden doorberekend aan 
de huurders.

OVERZICHT VAN DE TAXATIES VAN DE 
VASTGOEDPORTEFEUILLE UITGEVOERD 
DOOR DE VASTGOEDEXPERT:
Elk gekocht gebouw werd in december 2016 
getaxeerd.

Deze taxatie is het resultaat van een 
vastgoedanalyse in situ, een marktonderzoek naar 
vergelijkbaar vastgoed, en een bestudering van de 
juridische documenten van het gebouw 
(huurovereenkomst, technische documenten, etc.).

De waarden van het vastgoed gekocht in 2012, 
2013, 2014 en 2015 werden in december 2016 
geactualiseerd.

Rapport van de Beheermaatschappij

De door de expert toegepaste methode is de 
zogeheten "kapitalisatie"-methode, de 
samenhang van de verkregen waarden wordt 

vervolgens vergeleken met vergelijkbare 
transacties.  Deze taxatie wordt in de komende 
vier jaar geactualiseerd.

MUTATIES EN LEEGSTAND 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

TOTAAL OPPERVLAK (M²) 531.376 273.197 141.999 35.986 11.269

LEEGSTAND (M²) 2.581 1.977 1.093 283 0

FYSIEKE BEZETTINGSGRAAD (1) 99,39% 99,27% 99,43% 99,56% 100%

FINANCIËLE BEZETTINGSGRAAD (2) 99,40% 99,48% 99,61% 99,73% 100%

(1) Gemiddelde van de driemaandelijkse fysieke bezettingsgraad (gecumuleerd oppervlak van de bezette gebouwen/het gecumuleerd 
oppervlak in eigendom). 

(2) Totaal van de driemaandelijkse financiële bezettingsgraad (gefactureerde huren/factureerbare huren). 

NB: de rekenmethode van de fysieke bezettingsgraad is eigen aan elke Beheermaatschappij, waardoor SCPIs onderling niet kunnen worden 
vergeleken.

BEZETTINGSGRAAD VAN DE GEBOUWEN

UITSPLITSING OP BASIS VAN DE VASTGOEDCATEGORIE EN LOCATIE (IN % VAN HET OPPERVLAK)

KANTOREN WINKELS INDUSTRIE GEZOND-
HEIDSZORG

LOGISTIEK HOTEL TOTAAL

PARIJSE REGIO 4 3 7

FRANKRIJK MET UITZONDERING  
VAN DE PARIJSE REGIO

4 1 2 1 1 9

FRANSE OVERZEESE  
DEPARTEMENTEN EN GEBIEDSDELEN

EUROPA 31 17 16 15 5 84

TOTALEN 39 18 21 1 16 5 100

SITUATIE VAN VERHUURD VASTGOED AAN HET EINDE VAN HET BOEKJAAR

UITSPLITSING OP BASIS VAN DE VASTGOEDCATEGORIE EN DE LOCATIE (IN % VAN DE GESCHATTE MARKTWAARDE) 

KANTOREN WINKELS INDUSTRIE GEZOND-
HEIDSZORG

LOGISTIEK HOTEL TOTAAL

PARIJSE REGIO 7 2 9

FRANKRIJK MET UITZONDERING  
VAN DE PARIJSE REGIO

6 1 1 1 1 10

FRANSE OVERZEESE  
DEPARTEMENTEN EN GEBIEDSDELEN

EUROPA 38 16 11 1 5 10 81

TOTALEN 51 17 14 2 6 10 100

De volgende leegstand is geconstateerd op 31 december 2016:  
- 3 winkels met een totaal oppervlak van 468 m² in Amnéville, nieuwe huurovereenkomst in onderhandeling.
- 2 winkels met een totaal oppervlak van 1.144 m² in Torcy, nieuwe huurovereenkomst in onderhandeling
- 1 winkel met een totaal oppervlak van 160 m² in Creusot, nieuwe huurovereenkomst in onderhandeling.
- 1 winkel van 250 m² in Nantes, nieuwe huurovereenkomst in onderhandeling.
- 1 winkel van 195 m² in Valenciennes, nieuwe huurovereenkomst in onderhandeling.
- 1 winkel van 368 m² in Hamburg, nieuwe huurovereenkomst in onderhandeling
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UITSPLITSING VAN DE VASTGOEDWAARDE 

IN € K
BOEKJAAR 2016 BOEKJAAR 2015

BOEKWAARDEN GESCHATTE WAARDEN BOEKWAARDEN GESCHATTE WAARDEN

LAND EN GEBOUWEN IN VERHUUR 

KANTOREN 450.224 464.705 235.084 247.325

INDUSTRIE 35.672 36.063 11.866 11.592

WINKELS 146.058 147.011 130.834 132.432

LOGISTIEK 49.262 50.186 10.304 10.195

GEZONDHEIDSZORG 10.004 10.557 10.004 10.193

HOTEL 56.398 55.572* 52.398 52.330

TOTAAL 747.617 764.094 450.490 464.067

WAARDE VAN HET BEDRIJF  
OP 31 DECEMBER 2016
Overeenkomstig de geldende bepalingen werden bij 
de afsluiting van het boekjaar de volgende waarden 
bepaald:
-  boekwaarde, dat wil zeggen de waarde die 

voortvloeit uit de staat van activa en passiva;

-  liquidatiewaarde, dat wil zeggen de marktwaarde 
van het vastgoed op basis van een onafhankelijke 
taxatie, verhoogd met de nettowaarde van de 
overige activa;

-  vervangingswaarde, dat wil zeggen de 
liquidatiewaarde verhoogd met de 
vervangingskosten voor het vastgoed.

Deze waarden bedroegen (in € K) voor 785.622 aandelen op 31 december 2016.

 2016 
( € K)

2016  
PER AANDEEL

2015 
(€ K)

2015 
PER AANDEEL

(VASTGOED)BELEGGINGEN 757.976 - 449.606 - 

OVERIGE NETTO ACTIVA (1) -70.762 - -40.661 - 

BOEKWAARDE 687.215 € 874,74 408.945 € 864,71

MARKTWAARDE VAN HET VASTGOED IN VERHUUR 777.143  - 464.067 - 

OVERIGE NETTO ACTIVA (1) -70.762 - -40.661 - 

LIQUIDATIEWAARDE 706.382 € 899,14 423.406 € 895.29

INSCHRIJVINGSCOMMISSIES  
OP HET MOMENT VAN DE VERVANGING

84.511 - 50.656 - 

> waarvan 10,764% (inclusief belastingen)  
inschrijvingscommissie

76.035 - 45.575 - 

> waarvan 1,20% (inclusief belastingen) researchkosten 8.477 - 5.081 - 

KOSTEN VOOR DE AANKOOP VAN HET VASTGOED 
VAN DE SCPI OP DE AFSLUITINGSDATUM VAN HET 
BOEKJAAR

67.611 - 40.374 -

>  notariskosten en registratierechten 6,20% 48.183 - 28.772 -

> marketingkosten 2,5% 19.429 - 11.602 -

VERVANGINGSWAARDE 858.505 € 1.092,77 514.436 € 1.087,77

(1) De overige netto activa zijn de vlottende activa na aftrek van voorzieningen voor risico's en lasten en schulden.
De daling van de "overige netto activa" heeft betrekking op de overbelegging van de middelen.

GEBEURTENISSEN NA DE AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR
Geen

IN € 2016
% VAN DE 

TOTALE 
OPBRENGSTEN

2015
% VAN DE 

TOTALE 
OPBRENGSTEN

2014
% VAN DE 

TOTALE 
OPBRENGSTEN

2013
% VAN DE TOTALE 

OPBRENGSTEN
2012

% VAN DE 
TOTALE 

OPBRENGSTEN

BRUTO HUURINKOMSTEN 88,95 98,9% 84,95 98,5% 86,95 97,0% 78,55 94,9% 54,79 95,0%

FINANCIËLE BATEN (1) 0,12 0,1% 0,17 0,2% 0,16 0,2% 0,34 0,4% 0,84 1,5%

DIVERSE BATEN 0,88 1,0% 1,13 1,3% 2,55 2,8% 3,88 4,7% 2,04 3,5%

HERINDELING VAN LASTEN 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

TOTALE OPBRENGSTEN 89,95 100,0% 86,24 100,0% 89,66 100,0% 82,77 100,0% 57,68 100,0%

BEHEERCOMMISSIE 10,83 12,0% 9,23 10,7% 9,67 10,8% 8,69 10,5% 5,83 10,1%

OVERIGE BEHEERKOSTEN 1,74 1,9% 1,54 1,8% 1,39 1,6% 1,47 1,8% 6,25 10,8%

ONDERHOUDSKOSTEN VASTGOED 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

FINANCIËLE LASTEN 2,57 2,9% 2,94 3,4% 2,15 2,4% 0,16 0,2% 0,00 0,0%

NIET-TERUGVORDERBARE HUURKOSTEN 2,13 2,4% 1,90 2,2% 2,35 2,6% 0,96 1,2% 0,04 0,1%

SUBTOTAAL EXTERNE KOSTEN 17,27 19,2% 15,61 18,1% 15,56 17,4% 11,28 13,6% 12,12 21,0%

NETTO AFSCHRIJVINGEN (2) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

NETTO VOORZIENINGEN (2) 2,98 3,3% 2,87 3,3% 3,76 4,2% 2,36 2,8% 1,37 2,4%

SUBTOTAAL INTERNE KOSTEN 2,98 3,3% 2,87 3,3% 3,76 4,2% 2,36 2,8% 1,37 2,4%

TOTALE LASTEN (3) 20,25 22,5% 18,49 21,4% 19,32 21,5% 13,64 16,5% 13,49 23,4%

RESULTAAT VOOR WINSTBELASTING 69,70 77,5% 67,76 78,6% 70,34 78,5% 69,13 83,5% 44,19 76,6%

BUITENGEWOON RESULTAAT -0,01 0,0% -0,25 -0,3% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

MUTATIE INGEHOUDEN WINST -3,30 -3,7% -2,02 -2,3% -5,58 -6,2% -5,30 -6,4% -4,14 -7,2%

UITGEKEERDE WINST VOOR BELAS-
TINGEN EN SOCIALE LASTEN

66,39 73,8% 65,49 75,9% 64,76 72,2% 63,84 77,1% 40,05 69,4%

UITGEKEERDE WINST NA BELASTIN-
GEN EN SOCIALE LASTEN

66,38 73,8% 65,44 75,9% 64,64 72,1% 63,80 77,1% 39,29 68,1%

(1) voor fiscale en sociale heffingen.
(2) dotatie opgenomen voor het boekjaar en terugboekingen.

(3) exclusief afschrijvingen ingehouden op de emissiepremie (agio).

ONTWIKKELING VAN HET FINANCIEEL RESULTAAT PER AANDEEL

JAARREKENING EN TOELICHTING OP 31 
DECEMBER 2016
De onderstaande toelichting maakt integraal deel uit 
van de jaarrekening die opgesteld is conform:
-  algemeen gangbare regels voor financiële 

verslaglegging, met name in overeenstemming met 
het voorzichtigheids- en continuïteitsbeginsel, 
constante methodes en de scheiding van boekjaren;

-  de specifieke regelgeving die van toepassing is op 
Burgerlijke Vennootschappen van onroerende 
Belegging (Sociétés civiles de Placement immobilier 
(SCPI)), die vallen onder de Franse wet op het geld- 
en effectenverkeer, waarin sinds de verordening nr. 
2000-1223 van 14 december 2000 de geamendeerde 
wet nr. 70-1300 van 31 december 1970 en de 
beschikking van 26 april 1995, gewijzigd door de 
regelgeving van ANC 2016-03 van 15 april 2016 en 
van toepassing op 1 januari 2017 met betrekking tot 
bepalingen van financiële verslaglegging die van 
toepassing zijn op SCPIs, zijn opgenomen.

1. Afwijkingen
-  Met betrekking tot de algemene regels van 

toepassing op de opstelling en de presentatie van 
de jaarrekening: geen afwijkingen;

-  Met betrekking tot de werkhypothesen waarop de 
jaarrekening is gebaseerd: geen afwijkingen;

-  Met betrekking tot de historische kostprijsberekening 
in de kolom "Balanswaarde" van de staat van activa 
en passiva: geen afwijkingen.

2. Toelichtingen op de waarderingsmethoden
a) Op grond van de beschikkingen die voortvloeien uit het 

reglement nr. 99-06 van 23 juni 1999 van het comité de la 
réglementation comptable (CRC - Regelgevend Comité voor 
financiële verslaglegging) dat van toepassing is op boekjaren 
met ingang van 1 januari 2000, bestaat de jaarrekening van de 
SCPI uit:

-  een balans en een schatting van de verschillende 
activa, geconsolideerd in een staat van activa en 
passiva, aangevuld met een analysetabel van het 
mutatieoverzicht van het eigen vermogen;

- een resultatenrekening;
- een toelichting.

b) Belangrijkste waarderingsgrondslagen voor vastgoed in  
verhuur

Het vastgoed in verhuur is opgenomen in de kolom " 
balanswaarden" van de staat van activa en passiva 
tegen kostprijs soms verhoogd met het bedrag van de 
bruto werkzaamheden die uitgevoerd zijn ten behoeve 
van de verhuur.

3. Marktwaarde van het vastgoed in verhuur
Op grond van de beschikkingen die van toepassing zijn 
op SCPIs, is in de kolom "Geschatte waarden" van de 
staat van activa en passiva, de marktwaarde van het 
vastgoed in verhuur opgenomen en de nettowaarde 
van de overige activa van de SCPI.
De aldus verkregen waarde komt overeen  
met de liquidatiewaarde zoals bepaald door  

*Exclusief nieuwbouwcontracten in Antwerpen.

38    CORUM ' 2016 IN EEN NOTENDOP'

CORUM ' JAARVERSLAG 2016'    39



artikel L.214-109 en R.214-157-1 van de Franse wet 
op geld- en effectenverkeer (Code monétaire et fi-
nancier).
De taxaties en de herwaarderingen zijn opgesteld 
op grond van de regels van het professionele 
handvest van vastgoedexperts, conform de aanbe-
veling van de AMF (Franse AFM) en de Conseil  
National de la Comptabilité (nationale raad van 
financiële verslaglegging) van oktober 1995.
De expert bepaalt de waarde van een vastgoed in 
verhuur op basis van twee methodes: 
-  lde methode door de referentiewaarde recht-

streeks te vergelijken met recente, vergelijkbare 
transacties;

-  de methode waarbij bruto opbrengsten worden 
gekapitaliseerd, waarop een kapitalisatieper-
centage wordt toegepast, resulterend in een 
waarde exclusief rechten en kosten.

4. Afschrijvingen en inhoudingen op de emissiepremie 
(agio)
De koopkosten worden ingehouden op de  
emissiepremie (agio). De inschrijvingscommissies  
betaald aan de Beheermaatschappij worden  
ingehouden op de emissiepremie (agio) conform 
aan de statuten.

(1) De bedragen per aandeel zijn afhankelijk van het aantal dividendgerechtigde aandelen aan het einde van het boekjaar.

(2) De bedragen per aandeel zijn afhankelijk van het aantal ingeschreven aandelen aan het einde van het boekjaar.

KERNCIJFERS  2016 2015

 TOTAAL (IN € K)  PER AANDEEL (IN €)  TOTAAL (IN € K)  PER AANDEEL (IN €) 

 1 - RESULTATENREKENING (1)      

 BATEN UIT VASTGOEDACTIVITEITEN 49.727 97,97 25.954 94,12

 BRUTO EXPLOITATIE-OVERSCHOT 36.986 72,87   20.239 73,40

 RESULTAAT BOEKJAAR 35.372 69,69 18.616 67,51

 2 - BALANSWAARDEN (2) 

 MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 677.206          862,00   407.663 862,00

 TOTAAL EIGEN VERMOGEN 687.215          874,74   408.945 864,71

 VASTGOED IN VERHUUR 760.349          967,83   450.694 952,99

 TOTAAL STAAT VASTGOEDPORTEFEUILLE 687.215          874,74   408.945 864,71

 3 - OVERIGE INFORMATIE (1)

 UITKEERBARE WINST 36.764 72,43 19.450 70,54

 DIVIDEND  33.697 66,39 18.058 65,49

 4 - REFERENTIEWAARDEN (2)

 MARKTWAARDE VAN DE GEBOUWEN  777.143          989,21   464.067 981,27

 BOEKWAARDE 687.215          874,74   408.945 864,71

 LIQUIDATIEWAARDE 706.382          899,14   423.406 895,29

 VERVANGINGSWAARDE 858.505       1.092,77   514.436 1087,77

STAAT VAN DE ACTIVA EN PASSIVA OP 31 DECEMBER 2016

 2016 2015

IN € K
BALANS 

WAARDEN
GESCHATTE 
WAARDEN

BALANS 
WAARDEN

GESCHATTE 
WAARDEN

VASTGOED IN VERHUUR 751.514 768.309 450.490 464.067

VASTGOED IN UITVOERING 8.834 8.834 - - 

UITGESTELDE LASTEN - - 205 - 

VOORZIENINGEN VOOR (VASTGOED)BELEGGINGEN -2.372 - -1089 - 

TOTALE (VASTGOED)BELEGGINGEN 757.976 777.143 449.606 464.067

GEKAPITALISEERDE ACTIVA - - - - 

HUURDERS 6.391 6.391 3.152 3.152

OVERIGE VORDERINGEN 4.377 4.377 2.837 2.837

CASH EN KASEQUIVALENTEN 13.985 13.985 43.510 43.510

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN LASTEN - - - - 

FINANCIËLE SCHULDEN -69.190 -69.190 -78.749 -78.749

HANDELSSCHULDEN -23.233 -23.233 -11.495 -11.495

TOTAAL OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA UIT BEDRIJFSVOERING -67.670 -67.670 -40.745 -40.745

TOTAAL OVERLOPENDE REKENINGEN ACTIVA EN PASSIVA -3.092 -3.092 84 84

ZUIVER VERMOGEN 687.215 -  408.945 - 

GESCHATTE NETTOVERMOGENSWAARDE*  - 706.382   - 423.406

IN € K
BRUTO WAARDEN 

OP 1-1-2016
TOENAME AFNAME

BRUTO WAARDEN 
OP 31-12-2016

LAND EN GEBOUWEN IN VERHUUR 444.906 304.683 -7.500 742.089

VASTGOED IN UITVOERING 0 8.834 - 8.834

K.K. 5.788 3.887 -250 9.425

TOTAAL 450.694 317.404 -7.750 760.349

VASTGOED IN VERHUUR
Het vastgoed bestaat uit:

In het boekjaar 2016 werden 18 vastgoedactiva  
gekocht die hierboven uiteengezet zijn en vond  
1 aanvullende aankoop plaats (Val Plaza gebouw in 
Rennes).

In het boekjaar 2016 werd één gebouw in Tarragona 
verkocht.

VOORZIENINGEN

De volgende voorzieningen zijn gevormd:
•  Voorziening voor grote reparaties voor een 

totaalbedrag van € 2.3 miljoen, d.w.z. 3% van de 
geïncasseerde huren op 31 december 2016.

•  Totale voorziening op de balans van € 355.000 
als gevolg van het vastgoed in Torcy, en Serris 
Farraday Monchongladbach dat in 2016 overge-
boekt werd naar dubieuze debiteuren en het 
vastgoed in Creusot van € 53.000 dat als verlies 
werd opgenomen opgenomen in de resultaten-
rekening.

VORDERINGEN IN DETAIL
De debiteuren bestaan uit:

SCHULDEN IN DETAIL

De crediteuren bestaan uit:

IN € K BRUTO BEDRAGEN MINDER DAN 1 JAAR MEER DAN 1 JAAR

HUURVORDERINGEN* 6.391 6.391 - 

FISCALE SCHULDEN 3.561 3.561 - 

AANDEELHOUDERS 816 816 - 

DIVERSE DEBITEUREN 0 0  -

TOTAAL 10.768 10.768 - 

IN € K BRUTO BEDRAGEN MINDER DAN 1 JAAR MEER DAN 1 JAAR

BANCAIRE FINANCIERING 69.190 12.267 56.922

GARANTIEDEPOSITO'S HUURDERS 3.578 - 3.578

HANDELSSCHULDEN 649 649 - 

SCHULDEN VOORTVLOEIEND UIT VASTE ACTIVA 329 329  -

HUURDERS, VOORUITBETAALDE LASTEN 3.857 3.857 - 

FISCALE SCHULDEN 6.005 6.005 - 

AANDEELHOUDERS 949 949 - 

SALDO DIVIDEND AANDEELHOUDERS 3.788 3.788 - 

OVERIGE SCHULDEN 4.080 4.080  -

TOTAAL 92.424 31.924 60.500

*Na aftrek van voorzieningen voor dubieuze vorderingen.
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SAMENSTELLING VAN DE PORTEFEUILLEWAARDE (INCLUSIEF VASTGOED IN AANBOUW)

MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN

STAAT VAN ONTVANGEN OF AANGEGANE VERBINTENISSEN

IN € K
BOEKJAAR 2016 BOEKJAAR 2015

BOEKWAARDEN GESCHATTE WAARDEN BOEKWAARDEN GESCHATTE WAARDEN

LAND EN VASTGOED IN VERHUUR:

KANTOREN 450.224 464.705 235.084 247.325

INDUSTRIE 35.672 36.063 11.866 11.592

WINKELS 146.058 147.011 130.834 132.432

LOGISTIEK 49.262 50.186 10.304 10.195

GEZONDHEIDSZORG 10.004 10.557 10.004 10.193

HOTEL 56.398 55.572* 52.398 52.330

TOTAAL 747.617 764.094 450.490 464.067

IN € K
OPENING BOEKJAAR  

OP 1-1-2016
MUTATIES IN 2016

AFSLUITING VAN HET 
BOEKJAAR OP 31-12-2016

AANDELENKAPITAAL 407.663 269.543 677.206

GEPLAATST KAPITAAL 407.663 269.543 677.206

NETTO EMISSIEPREMIE (AGIO) 0 6.941 6.941

EMISSIEPREMIE (AGIO) VOOR BELASTINGEN 78.754 59.902 138.656

INHOUDING OP EMISSIEPREMIE (AGIO) -78.754 -52.961 -131.715

WAARDERINGSVERSCHILLEN -110 110 0

RESERVES EN INGEHOUDEN WINST 835 557 1.392

RESULTAAT BOEKJAAR    

RESULTAAT OP 31-12-2015 18.615 -18.615 0

INTERIM-DIVIDENDEN OP 31-12-2015 -18.058 18.058 0

RESULTAAT OP 31-12-2016  35.372 35.372

INTERIM-DIVIDENDEN OP 31-12-16  -33.697 -33.697

TOTAAL Eigen vermogen 408.945 278.270 687.215

Hypotheken op de activa of hypotheken verstrekt voor 
de herfinanciering  van vastgoed.

Verbintenissen ontvangen op de contracten die 
rechtstreeks gesloten werden met de 
financieringsbanken voor de dekking van de EURIBOR-
rente.

BATEN (EXCLUSIEF BTW/IN €K) 31-12-2016 31-12-2015

BATEN UIT VASTGOEDACTIVITEITEN   

Huren 45.148 23.424

Doorberekende lasten 4.133 2.219

Aanverwante baten 446 311

TOTALE BATEN UIT VASTGOED 49.727 25.954

Herindeling van bedrijfslasten (ingehouden op de emissiepremie (agio)) 
INSCHRIJVINGSKOSTEN

 
53.062

 
41.963

Terugboekingen van bedrijfsvoorzieningen  6464

TOTAAL BEDRIJFSBATEN 53.062 42.027

TOTAAL FINANCIËLE BATEN 62 46

TOTAAL BUITENGEWONE BATEN 60 2

TOTALE BATEN 102.912 68.029

RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2016

LASTEN (EXCLUSIEF BTW/IN € K) 2016 2015

Lasten met hun tegenwaarde in baten 5.357 2.219

Onderhoudskosten voor het vastgoed in verhuur - - 

Overige vastgoedlasten 1.001 525

TOTAAL VASTGOEDLASTEN 6.358 2.744

Beloning van de Beheermaatschappij 5.499 2.546

Inschrijvingskosten 39.580 31.603

(met hun tegenwaarde in baten)
k.k.

13.483 10.361

Overige bedrijfslasten 883 425

Voorziening voor bedrijfsactiviteiten 1.512 856

TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 60.957 45.791

TOTAAL FINANCIËLE LASTEN 158 810

TOTAAL BUITENGEWONE LASTEN 66 69

RESULTAAT BOEKJAAR 35.372 18.615

TOTALE LASTEN 102.912 68.029

IN € K 2015 MUTATIE 2016 2016

INFLOW VAN MIDDELEN  486.417 329.445 815.862

LENINGEN 76.737 -12.633 64.104

K.K. EN NIET-TERUGVORDERBARE BTW OP BELEGGINGEN,  
INGEHOUDEN OP DE EMISSIEPREMIE (AGIO)

21.362 13.687 35.049

OPRICHTINGSKOSTEN EN KOSTEN VOOR DE KAPITAALVERHOGING  
INGEHOUDEN OP DE EMISSIEPREMIE (AGIO)

57.401 39.579 96.981

KOOP/VERKOOP VAN GEBOUWEN EN GEKAPITALISEERDE WERKZAAMHEDEN 454.208 309.654 760.348

MEERWAARDEN UIT DE VERKOOP VAN ACTIVA -110 110 52

MIDDELEN BESCHIKBAAR VOOR BELEGGING 30.073 -45.998 -12.412

GEBRUIK VAN DE MIDDELEN

IN € K 31-12-2016 31-12-2015

VASTGOEDBATEN IN HET BOEKJAAR 49.727 25.954

VASTGOEDLASTEN -5.357 -2.120

OVERIGE VASTGOEDLASTEN -1.001 -624

NETTO VASTGOEDBATEN 43.369 23.210

BEDRIJFSLASTEN -6.383 -2.971

BRUTO EXPLOITATIE-OVERSCHOT 36.986 20.239

VOORZIENINGEN -1.512 -792

BEDRIJFSRESULTAAT 35.474 19.447

NETTO FINANCIEEL RESULTAAT -96 -764

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 35.378 18.683

NETTO BUITENGEWOON RESULTAAT -6 -68

NETTO BOEKHOUDRESULTAAT                                                           35.372 18.615

TUSSENTIJDSE BEHEERSREKENINGEN

*Exclusief nieuwbouwcontracten in Antwerpen
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IN € K 31-12-2016 31-12-2015

BESCHIKBAAR SALDO AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR 43.510 (10.308)

BESCHIKBARE MIDDELEN VAN HET BOEKJAAR

Winst van het boekjaar 35.372 18.615

Verkopen van activa 7.500 - 
Kapitaalsverhoging (netto emissiepremie(agio)) 276.484 222.317

Mutaties in verplichtingen, exclusief verschuldigd dividend 7.077 52.130

Voorzieningen 1.422 856

TOTALE BESCHIKBARE MIDDELEN 327.856 293.918

GEBRUIKTE MIDDELEN IN HET BOEKJAAR

Mutaties in de opbrengstwaarden 4.966 3.098

Aankopen van vastgoed 317.045 222.539

Niet uitgekeerd dividend in het vorige boekjaar 6.409 2.703

Interim-dividenden in het boekjaar 28.961 11.760

Terugboekingen op afschrijvingen en voorzieningen - -

TOTAAL GEBRUIKTE MIDDELEN 357.381 240.100

WAARDEN BESCHIKBAAR AAN HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 13.985 43.510

STAAT VAN DE MIDDELEN EN BESTEDINGEN

Rapport van de Raad van Toezicht

Geachte Mevrouw, geachte Heer,

Conform de wettelijke en statutaire bepalingen van uw vennootschap hebben wij de eer u ons auditrapport 
te presenteren met betrekking tot de jaarrekening en het beheer van uw maatschappij voor het boekjaar dat 
werd afgesloten op 31 december 2016.

De Beheermaatschappij heeft ons de boekhouding verstrekt van onze vennootschap en de aanvullende 
documenten die nodig zijn voor de uitvoering van onze taak.

De Beheermaatschappij heeft ons ook het concept van haar rapport gepresenteerd waarvan u vandaag 
kennis hebt genomen.

Op 23 februari 2017 is de Raad van Toezicht bijeengekomen om de bedrijfsactiviteit en de boekhouding die 
u wordt gepresenteerd te controleren, in het bijzonder de honoraria die betaald zijn aan de Beheermaatschappij. 

In het boekjaar 2016 hebben de aandeelhouders inschrijvingscommissies van € 39.580 K betaald die zijn 
teruggestort aan de Beheermaatschappij. De beheerkosten bedroegen € 5.499 K.  

In 2016 heeft CORUM Convictions 332 miljoen euro geïncasseerd, inclusief de emissiepremie (agio), als 
gevolg waarvan het maatschappelijk kapitaal steeg van € 407.663 K tot € 677.206 K terwijl de kapitalisatie 
€ 833 miljoen bedroeg. Wij hebben geen aanmerkingen op de gecontroleerde jaarrekening.

In 2016 werden hoofdzakelijk in het buitenland 16 vastgoedactiva gekocht voor een totaal van € 327,9 miljoen 
inclusief mutatierechten en makelaarskosten en werd voor het eerst geïnvesteerd in Ierland en Italië. De 
investeringen van de portefeuille zijn momenteel gespreid over negen landen in de eurozone. De gebouwen 
worden gebruikt voor kantoren, winkels, hotels, industriële activiteiten, logistiek en gezondheidszorg. De 
gerealiseerde investeringen dit jaar variëren tussen € 2 miljoen (in aanvulling op een eerdere investering in 
Rennes) en € 54 miljoen (voor de aankoop van Brembo in Italië) met een gemiddeld aanvangsrendement van 
7,46%, inclusief mutatierechten en makelaarskosten. Voor het eerst werd een buitenlands vastgoed in 
Tarragona in Spanje in april 2016 verkocht tegen de prijs van € 9,43 miljoen waardoor een meerwaarde 
gegenereerd werd van 23%. Deze verkoop getuigt van een dynamisch arbitragebeleid van het fonds. De 
waarde van de gebouwen in de vastgoedportefeuille die voor 20% in Frankrijk, 19% in Duitsland en meer dan 
een derde in Nederland gevestigd zijn, zijn sinds hun aankoop globaal gestegen. Huurcontracten hebben 
een gemiddelde resterende termijn van 9,2 jaar, een stijging ten opzichte van 31 december 2015 (8,96 jaar). 
47% van de gebouwen is "milieuvriendelijk" en milieu-gecertificeerd of beantwoordt aan de meest recente 
constructienormen, variërend van de certificering BREEAM tot RT 2005. De beleggingsstrategie die gevolgd 
werd sinds de oprichting van het fonds heeft gezorgd voor een brede diversifiëring wat betreft regio's en 
vastgoedcategorieën. Met een bezettingsgraad van meer dan 99% wordt dit vastgoed bijna permanent 
verhuurd.

In een periode waarin de Franse markt blijft krimpen, blijft de CORUM beleggingskansen benutten op alle 
Europese markten hoofdzakelijk in andere landen dan Frankrijk. Ook volgt ze een dynamisch arbitragebeleid. 
De forse groei van de kapitalisatie van het fonds is onder controle: op 31 december 2016 was de totale inflow 
van het jaar volledig geïnvesteerd.

We hebben geen aanmerkingen op de gewone besluiten die de Beheermaatschappij heeft voorgesteld aan 
de aandeelhouders en wij nodigen u daarom uit alle door de Beheermaatschappij geaccepteerde besluiten 
voor het goed functioneren van het fonds, goed te keuren. 

Wij verzoeken u tijdens de algemene Algemene Aandeelhoudersvergadering de hoogte van de aan de 
bestuurders uitgekeerde presentiegelden opnieuw toe te kennen.  Wij brengen u in herinnering dat dit bedrag 
uitbetaald wordt op basis van de aanwezigheid op vergaderingen, onder dezelfde voorwaarden en volgens 
dezelfde modaliteiten als in voorgaande jaren.

Wij danken u voor uw aandacht en het vertrouwen in uw Raad van Toezicht.

   De Raad van Toezicht
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Het speciale verslag van de accountant over de 
gereglementeerde overeenkomsten verband 

houdend met het boekjaar dat werd afgesloten  
op 31 december 2016

Geachte Mevrouw, geachte Heer,

In onze hoedanigheid van accountant van uw vennootschap presenteren wij ons rapport over de 
gereglementeerde overeenkomsten conform artikel L.214-106 van de Franse wet op geld- en effectenverkeer 
(Code monétaire et financier).

Op grond van artikel L.214-106 van de Franse wet op geld- en effectenverkeer (Code monétaire et financier), 
werden wij in kennis gesteld van de overeenkomsten die voor goedkeuring onderworpen werden aan uw 
Algemene Aandeelhoudersvergadering.

Het is niet onze opdracht naar overeenkomsten te zoeken, maar op basis van de aan ons verstrekte 
informatie, u in te lichten over de eigenschappen en de essentiële modaliteiten van deze overeenkomsten 
waarvan wij kennis hebben genomen, zonder verplicht te zijn de gepastheid en gegrondheid te beoordelen. 
U dient zelf krachtens voornoemd artikel L.214-106 het belang voor de totstandkoming van deze 
overeenkomsten voor de goedkeuring ervan te beoordelen.

Wij hebben zorgvuldig gehandeld volgens de procedures die wij noodzakelijk hebben geacht op grond van 
de standaard praktijken van de Franse vereniging van onafhankelijke auditors (Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes) die van toepassing zijn op onze missie. Deze normen verplichten ons de 
consistentie van de ons verstrekte informatie te controleren met hun bronnen.

Wij informeren u dat wij geen kennis hebben gehad van een overeenkomst die in het afgelopen boekjaar is 
goedgekeurd en die voorgelegd moet worden aan de Algemene Aandeelhoudersvergadering op grond van 
de bepalingen van voornoemd artikel L.214-106. 

Parijs, 7 maart 2017

CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES

Het algemeen verslag van de accountant met 
betrekking tot de jaarrekening van het boekjaar 

dat werd afgesloten op 31 december 2016

Geachte Mevrouw, geachte Heer,

In het kader van de taak die ons werd opgedragen door de algemene oprichtingsvergadering, bieden wij u 
ons rapport aan over het boekjaar dat afgesloten is op 31 december 2016, met betrekking tot:

- de controle van de jaarrekening van de vennootschap CORUM CONVICTIONS, zoals toegevoegd aan dit 
rapport;

- de onderbouwing van onze waarderingen;

- de wettelijk voorgeschreven specifieke controle en informatie.

De jaarrekening werd opgesteld door de Beheermaatschappij. Het is onze taak op basis van onze audit deze 
jaarrekening te beoordelen.

I.– BEOORDELING VAN DE JAARREKENING
Wij hebben onze audit uitgevoerd op grond van de professionele auditnormen die van toepassing zijn in 
Frankrijk; deze normen vereisen zorgvuldigheid zodat met redelijkheid vastgesteld kan worden dat de 
jaarrekening geen belangrijke afwijkingen bevat. Een audit bestaat uit de controle door middel van 
steekproeven en andere selectiemethoden, van elementen die de bedragen en de informatie in de 
jaarrekening onderbouwen. Ook moeten de toegepaste grondslagen voor financiële verslaglegging, de 
toegepaste belangrijke waarderingen en de globale presentatie van de jaarrekening worden gecontroleerd. 
Wij zijn van mening dat de elementen die wij hebben ingezameld ons voldoende en gepaste informatie 
hebben verstrekt om ons een mening te vormen.

Wij verklaren dat de jaarrekening, gelet op de regels en principes die in Frankrijk gelden voor financiële 
verslaglegging, regelmatig en oprecht zijn en een trouw beeld geven van het bedrijfsresultaat over het 
afgelopen boekjaar en van de financiële situatie en de activa van de vennootschap aan het einde van dit 
boekjaar. 

II – ONDERBOUWING VAN DE BEOORDELINGEN 
Krachtens de beschikkingen van artikel L.823-9 van het Wetboek van koophandel met betrekking tot de 
onderbouwing van onze beoordelingen, stellen wij u in kennis van het volgende:

Zoals vermeld in de jaarrekening, is uw vennootschap onderworpen aan specifieke boekhoudkundige 
voorschriften. We hebben gecontroleerd dat deze voorschriften op het gebied van de waarderingsgrondslagen 
en presentatie correct werden toegepast.

De beoordelingen die wij hebben voorgelegd maken deel uit van onze auditmethode voor de jaarrekening 
in zijn algemeenheid, waardoor wij ons een mening zonder voorbehoud hebben kunnen vormen, die wij 
neergelegd hebben in het eerste gedeelte van dit rapport.

III – SPECIFIEKE VERIFICATIES EN INFORMATIE
Ook hebben wij de specifieke, wettelijk voorgeschreven controles uitgevoerd op grond van de professionele 
auditnormen die van toepassing zijn in Frankrijk. 

Wij hebben geen aanmerkingen op de oprechtheid en de overeenstemming van informatie in het jaarverslag 
van de Beheermaatschappij en in de documenten toegezonden aan de aandeelhouders over de financiële 
positie en de jaarrekening. 

Parijs, 7 maart 2017

CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES

46    CORUM ' 2016 IN EEN NOTENDOP'

CORUM ' JAARVERSLAG 2016'    47



Alle voorgestelde besluiten worden geaccepteerd 
door de Beheermaatschappij en ontvangen 
instemming van de Raad van Toezicht.

Besluiten voorgelegd aan de gewone Algemene 
Aandeelhoudersvergadering:

EERSTE BESLUIT
Na de rapporten van de Beheermaatschappij, de 
Raad van Toezicht en de accountant te hebben 
voorgelezen, keurt de Algemene 
Aandeelhoudersvergadering al deze rapporten 
goed, alsook de jaarrekening over het boekjaar 
dat afgesloten is op 31 december 2016, waaruit een 
nettoresultaat blijkt van € 35.372.357,08 en een 
nominaal maatschappelijk kapitaal van  
€ 677.206.164.

De Algemene Aandeelhoudersvergadering 
verleent decharge aan de Beheermaatschappij en 
de Raad van Toezicht voor hun taken.

TWEEDE BESLUIT
De Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit 
het resultaat van het boekjaar € 35.372.357,08 als 
volgt te bestemmen:

DERDE BESLUIT
De Algemene Aandeelhoudersvergadering stemt 
in met de boekwaarde, de liquidatiewaarde en de 
vervangingswaarde in de presentatie, dat wil 
zeggen:

VIERDE BESLUIT
Nadat het speciale rapport van de accountant over 
de gereglementeerde overeenkomsten conform 
artikel L.214-106 van de Franse wet op geld- en 
effectenverkeer (Code monétaire et financier) is 
voorgelezen, neemt de Algemene 
Aandeelhoudersvergadering akte van dit rapport 
en stemt in met de inhoud.

VIJFDE BESLUIT
Conform artikel 18 van de statuten, stelt de Algeme-
ne Aandeelhoudersvergadering op voorstel van 
de Beheermaatschappij een globale beloning vast 
van € 4.000 die toegekend wordt aan de Raad van 
Toezicht voor presentiegelden in 2017. Elk lid van 
de Raad van Toezicht ontvangt presentiegelden, 
waarvan de jaarlijkse hoogte vastgesteld wordt 
door de Algemene Aandeelhoudersvergadering 
en die verdeeld wordt onder de leden, naar rato 
van hun aanwezigheid op de vergaderingen.

De leden van de Raad van Toezicht hebben in het 
kader van hun functies en op overlegging van 
bewijsstukken ook recht op reiskostenvergoeding.

ZESDE BESLUIT
De Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit 
het positieve saldo van de post "meerwaarde/
minderwaarde uit de verkoop van vastgoed” van  
€ 1.039.237 (na belastingen) in de vorm van een 
interim-dividend via de Beheermaatschappij, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 34 van 
de statuten, uit te keren aan de aandeelhouders 
op basis van het aantal aandelen waarop zij 
hebben ingeschreven op 30 juni 2016.

ZEVENDE BESLUIT
De Algemene Aandeelhoudersvergadering geeft 
alle bevoegdheden aan de houder van het 
origineel, een uittreksel of een kopie van deze 
onderhandse akte waarin de besluiten van de 
Algemene Aandeelhoudersvergadering zijn 
opgenomen om alle wettelijk voorgeschreven en 
reglementaire formaliteiten en publicaties uit te 
voeren die hieruit voortvloeien of hiervan het 
gevolg zijn.

NETTORESULTAAT OP 
31 DECEMBER 2016

€ 35.372.357,08

INGEHOUDEN WINST   € 1.391.846,44

BESCHIKBAAR  
RESULTAAT

€ 36.764.203,52

DIVIDEND € 33.696.893,88

INGEHOUDEN WINST 
NA BESTEMMING

  € 3.067.309,64

GLOBAAL VOOR 
DE SCPI

EENHEID PER 
AANDEEL

BOEK WAARDE € 687.214.658,78    € 874,74

LIQUIDATIE  
WAARDE

€ 706.381.584,78    € 899,14

VERVANGINGS 
WAARDE

€ 858.504.554,61 € 1.092,77

CORUM ASSET MANAGEMENT,
Beleggingsmaatschappij van ABI  

(alternatieve beleggingsinstellingen)
CORUM Asset Management heeft de reglementaire 
eisen met betrekking tot het beheer van de 
liquiditeit, de verplichtingen inzake de rapportage, 
de beloning, het eigen vermogen en de 
onafhankelijke taxatie van de aangehouden activa 
ingevoerd. Na de reorganisatie en haar procedures 
vorig jaar te hebben geactualiseerd ter naleving 
van deze nieuwe beschikkingen heeft CORUM 
Asset Management het gehele jaar gecontroleerd 
of deze van kracht zijnde beschikkingen ingevoerd 
en nageleefd werden en in het bijzonder, alle eisen 
met betrekking tot de Europese AIFM-richtlijn maar 
ook elke nieuw ingevoerde regelgeving. De 
bescherming en de plicht om aandeelhouders te 
informeren is haar voornaamste zorg. CORUM 
heeft profijt weten te trekken van de gewijzigde 
regelgeving op de SCPIs, die geleid heeft tot de 
harmonisatie met andere ABIs op Europees niveau. 
Ook heeft zij hierdoor de mogelijkheid activa direct 
te verkopen zonder minimaal 2% van de 
marktwaarde van de vastgoedportefeuille aan te 
moeten houden en stimuleert daarmee haar 
verkoopbeleid. Deze limiet werd dit jaar bij de 
verkoop van een vastgoed in Spanje opnieuw naar 
behoren toegepast. 

a) Liquiditeit en schulden
Om de liquiditeit van de SCPI te volgen en te 
anticiperen op een mogelijk beperkte liquiditeit, 
voert CORUM Asset Management regelmatig 
"stresstesten" uit om de impact te evalueren van 
een tijdelijke distorsie tussen de 
betalingsverplichtingen en een betrekkelijk 
beperkte liquiditeit als gevolg van het vastgoed in 
de portefeuille. De moeilijkheid om aan terugkoop- 
en/of doorverkoopverzoeken te voldoen of een 
eventueel daaruit voortvloeiende 
liquiditeitsprobleem, wordt daarom regelmatig 
geëvalueerd en getest. Deze stresstesten worden 
op grond van de aard en de eigenschappen van 
de SCPI, haar beleggingsstrategie, liquiditeitsprofiel, 
beleggerscategorie en het terugkoopbeleid 
regelmatig uitgevoerd. 
Wanneer de SCPI financieringen aangaat binnen 
de door de Algemene Aandeelhoudersvergadering 
vastgestelde grenzen, wordt u via de 
informatiebulletins geïnformeerd over de hoogte 
en de voorwaarden van de financiering. De 
gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering 
van 7 april 2016 heeft het maximumbedrag dat de 
Beheermaatschappij op naam van de 
vennootschap voor leningen en voorschotten in 
rekening-courant mag aangaan vastgesteld op  

€ 690.000.000, en geeft haar toestemming om alle 
garanties te verlenen, in het bijzonder hypotheken 
en dekkingsinstrumenten die nodig zijn voor de 
inschrijving op deze leningen binnen de limiet van 
40% van de taxatiewaarde van de vastgoedactiva, 
verhoogd met de netto inflow van nog niet 
geïnvesteerde middelen, na aftrek van kosten.

b) Eigen vermogen
De AIFM-richtlijn heeft het gereglementeerde eigen 
vermogen verhoogd, dat met nieuw kapitaal of 
door een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 
moet worden aangevuld. CORUM Asset 
Management heeft bijgevolg haar gereglementeerd 
eigen vermogen verhoogd op grond van haar 
bedrijfsactiviteit en uitstaande saldi en zorgt dat 
haar gestegen eigen vermogen afgestemd is op 
de aard van haar risico’s. 

c) Benoeming van een onafhankelijke taxateur
Een onafhankelijke taxateur werd aangesteld voor 
een onafhankelijke taxatie van de activa van de 
SCPI. CORUM doet eerst een beroep op een 
vastgoedexpert die beantwoordt aan alle eisen en 
garanties van de bedrijfstak. Hij taxeert om de vijf 
jaar (of actualiseert jaarlijks) het aangehouden 
vastgoed. Vervolgens worden het vastgoed en de 
financiële activa (een uiterst kleine component) op 
onafhankelijke wijze getaxeerd op grond van de 
procedures zoals vereist in de regelgeving en 
uitgevoerd door CORUM Asset Management, los 
van haar beheerteams.

d) Verplichtingen t.a.v. rapportage en beloningen 
De AIFM-richtlijn heeft ook de verplichtingen 
aangescherpt inzake de rapportage aan de 
Autorité des Marchés Financiers (Franse AFM) en 
de aandeelhouders. Ook werden de 
informatiebulletins die u het gehele jaar hebt 
ontvangen (kwartaalbericht, jaarrapport…) 
aangevuld met kernindicatoren, zodat u de 
actualiteit en de ontwikkeling van CORUM op 
transparante wijze kunt volgen.
CORUM Asset Management heeft het belonings-
beleid voor al haar medewerkers gedefinieerd op 
grond van kwantitatieve en kwalitatieve, individue-
le en collectieve criteria. Het beleid is bedoeld om 
excessieve risico's te voorkomen. Dit beleid wordt 
jaarlijks herzien. De Beheermaatschappij stelt de 
aandeelhouders een toelichting op het jaarverslag 
ter beschikking, waarin zij haar beloningsbeleid en 
de door artikel 22 van de Richtlijn verplichte infor-
matie uiteenzet.

Conceptbesluiten voorgelegd aan de Algemene 
Aandeelhoudersvergadering van 20 april 2017

48    CORUM ' 2016 IN EEN NOTENDOP'

CORUM ' JAARVERSLAG 2016'    49



Organisatie van de conformiteit  
en interne controlefuncties van  
CORUM ASSET MANAGEMENT

In het kader van de bepalingen zoals 
voorgeschreven in het Algemeen Reglement van 
de Autorité des Marchés Financiers (Franse AFM), 
beschikt CORUM Asset Management over een 
intern controle- en conformiteitssysteem.
Dit systeem is gebaseerd op drie pijlers:
-  dagelijkse controle door operationele teams, in 

het kader van hun functies,
-  permanente controle door het Hoofd Compliance 

en interne Controle (RCCI), die controleert of de 
wetgeving, de regelgeving en de van toepassing 
zijnde procedures en de conformiteit van de ope-
raties, wordt nageleefd, 

-   periodieke controle, apart en onafhankelijk van 
alle activiteiten en risico's van de vennootschap 
en fondsen in beheer. Deze functie wordt waarge-
nomen door het Hoofd Compliance en Interne 
Controle (RCCI), die tijdens het gehele jaar 2016 
bijgestaan werd door een gespecialiseerde en 
onafhankelijke externe firma.

De afdeling RCCI, die verantwoordelijk is voor dit 
systeem, controleert en beoordeelt of de systemen 
en de ingevoerde beleidsregels adequaat en 
efficiënt zijn, verifieert de toepassing en de follow-
up van de bedrijfsprocedures en doet 
aanbevelingen na de uitvoering van de controles. 
De afdeling RCCI adviseert en helpt de 
vennootschap alle zakelijke verplichtingen na te 
leven, zoals de invoering van de beheerprocedures 
voor verantwoorde risico's, de follow-up en de 
controle van belangenconflicten, externe 
dienstverleners, anti-witwassen en ethische 
vraagstukken. De controles werden uitgevoerd 
volgens een jaarlijkse controleplan en kan 
aangepast of uitgebreid worden, afhankelijk van 
trends en ontwikkelingen in de regelgeving.

Tenzij anders vermeld, controleert de afdeling 
RCCI of de informatie verstrekt aan niet-
professionele Aandeelhouders transparant en 
duidelijk is, zodat zij verzekerd zijn van de hoogste 
bescherming en informatieverschaffing. CORUM 
Asset Management beheert CORUM zonder enige 
vorm van delegatie (intern beleid op financiële 
activa en verplichtingen). Zij waarborgt dat 
beleggers eerlijk behandeld worden en handelt 
uitsluitend in hun belang. CORUM Asset 
Management zorgt door interne controles dat het 
belang van de aandeelhouders van CORUM en de 
kwaliteit van de geleverde dienstverlening wordt 
geïntegreerd in elke fase van de beleidsprocedure. 
CORUM verstrekt haar partners op transparante 
wijze informatie door hen alle belangrijke informatie 
en kernindicatoren van CORUM toe te zenden, in 
het bijzonder via de driemaandelijkse “Highlights”. 

Het interne beleid van de Beheermaatschappij, in 
het bijzonder op het gebied van 
belangenverstrengeling of de behandeling van 
klachten, kan op de website www.corum-funds.nl. 
geraadpleegd worden en is eenvoudig op verzoek 
verkrijgbaar.

Wij informeren u bovendien dat in het kader van het 
beleggingsbeleid, CORUM Asset Management niet 
gelijktijdig rekening houdt met criteria die 
betrekking hebben op het milieu, sociale aspecten 
en governance. Het voor het kapitaal toegepaste 
beheer wordt niet opgelegd, noch beperkt door 
deze principes. Het beleggingsbeleid van de 
Beheermaatschappij let echter in het bijzonder op 
milieukundige en sociale normen en hecht grote 
waarde aan het “milieuvriendelijke” karakter van 
haar vastgoedportefeuille.

PSA Banque/Neuisenburg/DUITSLAND 
Aangekocht op 17-10-2014

DE SCPI 
CORUM, Burgerlijke vennootschap van onroerende Belegging 
met veranderlijk kapitaal (Société civiles de Placement 
immobilier (SCPI)), opgericht op 6 februari 2012 en toegankelijk 
voor het publiek sinds 6 april 2012.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
M. Francisco LAHERA Voorzitter
Dhr. Guy CLUZEL Lid
Dhr. Jose MACHADO Lid
Dhr. Stéphane TORTAJADA Lid
Dhr. Jean-Pierre HERIAUD Lid
Dhr. Michel GUILLAUMOT Lid
Dhr. Serge GIBOIRE Lid
SCI Immobilière de l’Aqueduc 
vertegenwoordigd door de heer Pierre CLASQUIN Lid

De mandaten van drie jaar van de leden van de Raad van 
Toezicht verstrijken tijdens de Algemene 
Aandeelhoudersvergadering waarop de jaarrekening 
van het boekjaar 2017 wordt behandeld.

CORUM CONVICTIONS KVK PARIJS 749 907 507
1 rue Euler, 75008 Parijs, Frankrijk
Visa AMF (Franse AFM) SCPI nr. 12-17 gedateerd op 24 juli 2012

DE VASTGOEDEXPERT 
BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION FRANCE
167 quai de la Bataille de Stalingrad,  
92867 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX
Zijn mandaat verstrijkt op de datum waarop de Algemene 
Aandeelhoudersvergadering de jaarrekening van het 
boekjaar dat afgesloten is op 31 december 2020, goed-
keurt.

DE ACCOUNTANTS 
HOOFDACCOUNTANT:
CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES, 19 rue Clément Marot, 75008 Parijs 

PLAATSVERVANGENDE ACCOUNTANT:
Rémi SAVOURNI, 19 rue Clément Marot, 75008 Parijs 
Hun mandaten verstrijken na afloop van de Algemene 
Aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening van 
het boekjaar 2017 wordt goedgekeurd.

DE BEWAARDER
Caceis Bank France, 1-3 place Valhubert, 75013 Parijs

DE BEHEERMAATSCHAPPIJ
CORUM ASSET MANAGEMENT, vereenvoudigde 
aandelenvennootschap met een kapitaal van € 600.000, 
goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers 
(Franse AFM) onder nr. GP-11000012 op 14 april 2011, 
goedgekeurd op grond van de AIFM Richtlijn (Alternatief 
Investment Fund Managers)) op 10 juli 2014.

KAPITAALSTRUCTUUR
CORUM ORIGINE 55,73%
WB Finance et Partenaires
en haar beheer 37,50%
Beheer van  
CORUM Asset Management 6,77%

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
Dhr. Frédéric Puzin Voorzitter 
Dhr. Renaud des Portes de la Fosse Algemeen Directeur
Dhr. Mansour Khalifé Gedelegeerd Algemeen Directeur
Dhr. Walter Butler Lid
Dhr. Frédéric Favreau Lid

CORUM ASSET MANAGEMENT – KVK PARIJS 531 636 546
1 rue Euler, 75008 Parijs, Frankrijk
Tel.: +33 (0)153 754 392 – Fax: +33 (0)153 646 489
CORUM@CORUM-am.com
Website: www.corum-funds.nl
Hoofd informatie: Frédéric PUZIN
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