
HIGHLIGHTS
3E KWARTAAL 2017 GELDIG VAN 1 OKTOBER TOT 31 DECEMBER 2017

CORUM aandelen zijn een vastgoedbelegging. Zoals geldt voor elke vastgoedbelegging, betreft dit een 
belegging voor de lange termijn met een beperkte liquiditeit. Er bestaat een risico op verlies van 

kapitaal en de inkomsten zijn niet gegarandeerd. Wij adviseren een beleggingshorizon van minimaal 
8 jaar. De prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomstige prestaties. Voordat u gaat 

beleggen dient u te controleren of de belegging past bij uw financiële situatie.

BRUTO DIVIDEND

€ 17,05
BELEGGEN VANAF 

€ 1.060
Alle kosten inbegrepen 
(inclusief inschrijvingscommissie)

PERFORMANCE

6,45%
Bruto dividend uitgekeerd in 2016

5,43%
Intern rendement 
over 5 jaar

ESSENTIËLE INFORMATIE

KWARTAALRESULTATEN

€ 0,20

Bruto
dividend
€ 17,05

KWARTAALBERICHT 22 
www.corum-funds.nl

16.306
aandeelhouders

EEN BELANGRIJKE ONDERSCHEIDING
CORUM krijgt van het tijdschrift Le Particulier de prijs toegekend voor het best 
gediversifieerde vastgoedfonds.

Deze prijs is een waardering voor CORUM en de innovatieve strategie die sinds de oprichting 
wordt gevoerd. 

Een open en opportunistische strategie die de belangen van de belegger centraal stelt: 
een bruto uitkeringspercentage van minimaal 6%*, dynamisch beheer van het vastgoed, 
potentiële dividenden elke maand uitgekeerd en faciliteiten waarmee iedereen in zijn eigen 
tempo kan beleggen:

- Het Periodieke Investeringsplan waarmee een vastgoedbelegging kan worden opgebouwd

 herbelegd wordt (na het verstrijken van de dividendgerechtigde termijn).

Het aanbieden van een transparante belegging met goede prestaties en aangepast aan de 
behoeften van de belegger, dat is waar de medewerkers van CORUM voor staan.

* niet-gegarandeerd
** onder voorbehoud van het aanhouden van minimaal 1 aandeel CORUM 

AANGEKOCHT VASTGOED DIT KWARTAAL 

In het derde kwartaal werden 2 nieuwe panden aangekocht.

WINNENDE
SCPI’s 
in 2017

WINNAAR: 
Vastgoedbeleggingen

Ingehouden
winsten

vanaf € 50**, in een tempo naar keuze (maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks).
-  De Herbelegging van dividend waarmee 1% tot 100% van het potentieel ontvangen dividend



Na een zeer actief tweede kwartaal, was het 

derde kwartaal voor CORUM rustiger. Maar 

aan het begin van het vierde kwartaal zal 

CORUM de grootste belegging ooit 

aankondigen. Nog een paar dagen geduld... 

Het kopen van vastgoed is geen exacte 

wetenschap en vergt tijd! En de tijd kan zowel 

uw beste vriend als uw ergste vijand zijn. 

Uw beste vriend als de verkoper onder druk 

staat om het contract af te sluiten en u de 

enige partij bent. Uw ergste vijand als de

verkoper alle tijd heeft en hij kan kiezen 

uit meerdere kopers. Ongeacht onze 

onderhandelingsvaardigheden hebben wij een 

betere positie om een goede prijs te bedingen 

als de verkoper onder tijdsdruk staat en er 

geen andere kopers in de markt zijn. Deze 

regel gaat evengoed op bij het kopen van een 

pand met een waarde van enkele tientallen 

miljoenen euro’s. Daarom beperkt CORUM zijn 

activiteiten om niet onder tijdsdruk komen te 

staan en zich in de beste positie te 

manoeuvreren ten opzichte van de verkoper.

CORUM is een speler in de werkelijke 

economie: het koopt vastgoed en verhuurt dit 

aan ondernemingen. Het financieren van het 

vastgoed van ondernemingen en zo bijdragen 

aan hun ontwikkeling is wat CORUM heeft 

gedaan voor onder andere de hotelketens 

B&B en Accor. De aankoop van de hotels die 

deze ketens in bezit hadden en waarvan zij 

exploitant bleven gaf hen de financiële ruimte 

nieuwe hotels te bouwen in het kader van hun 

ontwikkeling en groei. Op dezelfde manier 

maakten de aankopen van het vastgoed van 

industriële ondernemingen zoals Simra en 

Brembo voor hen geld vrij om in hun volgende 

industriële projecten te investeren.

Uw belegging in CORUM, is tastbaar, reëel 

en draagt op deze manier bij aan de 

economische ontwikkeling op lange termijn.

VOORWOORD

CORUM, UW BELEGGING 
IN DE ECHTE ECONOMIE

Frédéric Puzin
President van CORUM AM

CORUM FINANCIERT HET 

BENODIGDE VASTGOED 

VAN BEDRIJVEN EN DRAAGT 

DAARMEE BIJ AAN HUN 

ONTWIKKELING...

“
“



AANDEELHOUDERSACCOUNT

NIEUW: UW OPTIES ONLINE BEHEREN VANUIT UW AANDEELHOUDERSACCOUNT

De prestaties van beleggingen die gegenereerd werden door CORUM in het kwartaal zijn geen garantie voor 
de toekomst.

Dit logistieke overslagcentrum voor de bouw is gevestigd op 55 km ten 
westen van Parijs, op een bedrijventerrein met ook winkels. Het is bereikbaar 
via de autoroute A13 en lijn J van de Transilien (spoorwegdiensten rondom 
Parijs). De huurder is de vennootschap Implus EU, toonaangevend bedrijf 
voor schoenenaccessoires, een dochteronderneming van de Amerikaanse 
onderneming Implus Footcare. Limay is een historische locatie voor deze 
huurder die er zijn hoofdkantoor vestigde in mei 2010. In dit gebouw zullen 
de medewerkers van het huidige pand worden ondergebracht. De oplevering 
vindt naar verwachting eind maart 2018 plaats. 

Het gaat hier om een uitbreiding van het B&B hotel in Viladecans dat dit jaar 
door CORUM werd aangekocht. Het is strategisch gelegen: op 20 minuten van 
het centrum van Barcelona, tegenover het station van Viladecans en op slechts 
4 km van het vliegveld van Barcelona. Met de uitbreiding verdubbeld het B&B 
hotel zijn capaciteit en kan het inspelen op de grote vraag van toeristen in dit 
gebied. De oplevering is voor eind 2018 gepland.
Aangekocht op 26-09-2017
Aankoopprijs: € 6,55 miljoen
Aanvangsrendement: 6,48% inclusief mutatierechten en makelaarskosten 
Oppervlak: 3.593 m2

Sector: Hotel
Huurder: B&B Hospitality España 
Resterende looptijd van de huurovereenkomst: 15 jaar, niet onderhandelbaar

AANGEKOCHT VASTGOED

B&B VILADECANS (SPANJE)

U kunt uw Periodieke Investeringsplan en de Herbelegging van dividend nu ook beheren vanuit uw aandeelhoudersaccount 
op www.corum-funds.nl. U kunt de bedragen en de frequentie op elk moment wijzigen, met directe ingang en zonder kosten.

IMPLUS FOOTCARE LLC LIMAY (FRANKRIJK)

Aangekocht op 15-09-2017
Aankoopprijs: € 13,04 miljoen
Aanvangsrendement: 7,00%      inclusief mutatierechten en makelaarskosten 
Oppervlak: 13.817 m2

Sector: Logistiek
Huurder: Implus EU
Resterende looptijd van de huurovereenkomst: 12 jaar, niet onderhandelbaar



KWARTAALPRESTATIES
De cijfers hebben betrekking op de afgelopen jaren en de prestaties uit het verleden zijn niet bepalend voor 
de toekomstige prestaties van CORUM. Zoals geldt voor elke vastgoedbelegging is het kapitaal niet 
gegarandeerd, de waarde van het CORUM aandeel en de daaruit voortvloeiende inkomsten kunnen zowel 
stijgen als dalen.

DIVIDEND PER AANDEEL

GEMIDDELDE 
KWARTAALRESULTATEN

2012 2013 2014
€ 13k     € 178k € 835k

2015
€ 1.392k

2016
€ 3.067k

2017 op 30-09
€ 4.522k*

buitenlandse belasting 
afgetrokken van de huur 2

€ 2,60
Bruto

dividend 1

€ 17,05
Q3 2017

€ 14,45
Dividend uitgekeerd over het 3e 

kwartaal 2017 via 3 interim-

dividenden: € 4,57 op 10/08, 

€ 4,60 op 11/09 en € 5,28 op 10/10.

ONTWIKKELING VAN DE 
INGEHOUDEN WINSTEN

AANDELENMUTATIES 
IN HET KWARTAAL

0913 2.75050.079

Gemiddeld kwartaalresultaat per aandeel in € 
Gemiddeld kwartaaldividend per aandeel in €

Q3 2017 

17,25

17,05

U vindt de waarde van uw beleggingen terug op uw account: www.corum-funds.nl

De toekomstige 
dividenduitkeringen over 

het 4e kwartaal 2017 
zijn gepland op 10-11, 

11-12 en 10-01-18.

1. Het bedrag van de bruto uitgekeerde inkomsten is gelijk aan het interim-dividend gedeeld door het aantal aangehouden aandelen, en wel voor één dividendgerechtigde aandeelhouder op de eerste dag van het kwartaal.
2. De huren van buitenlandse panden zijn onderhevig aan bronbelasting. De belasting die betaald wordt door uw SCPI wordt afgetrokken van de uitgekeerde interim-dividenden.

€ 1.060
INSCHRIJVINGSPRIJS
SINDS 1 JUNI 2016
Inschrijven kan al vanaf 1 aandeel.

€ 1.060,00 
€ 862,00 
€ 198,00

€ 114,10

Een aandeel (inclusief alle kosten)
Nominaal
Emissiepremie (agio)
Inclusief de verschuldigde inschrijvingscommissie voor:
- de kosten van het werven van fondsen
- de kosten van het zoeken naar vastgoed en beleggingskosten € 12,72

DIVIDENDGERECHTIGDE TERMIJN
1e dag van de 6e maand na de inschrijving en de volledige betaling.

Gedeelte van de gecumuleerde, niet uitgekeerde winst, die als voorziening is gevormd voor 
toekomstige onvoorziene omstandigheden.
* gelijk aan 1 maand dividend

REFERENTIEWAARDEN 
OP 31-12-2016

 € 899,14
€ 1.092,77
 € 933,18

Liquidatiewaarde (per aandeel) 
Vervangingswaarde (per aandeel) 

ISF-waarde (vermogensbelasting) (terugkoopprijs per aandeel)

2012

14,73

13,35

2013

17,28

15,96

2014

17,59

16,19

2015

17,04

16,37

2016

17,42

16,60

€ 20

€ 18

€ 16

€ 14

€ 12

€ 10

Start van 
CORUM

Verkopen gematcht 
door nieuwe 
inschrijvingen

Aandelen die het 
kapitaal verhogen

Aandelen in 
afwachting van 

terugkopen

Onderhandse 
transacties en 

verkopen

31-12-2016   30-09-2017
€ 833 miljoen 
€ 677 miljoen 

785.622 988.602
12.838 16.306

Kapitalisatie (op basis van de inschrijvingsprijs) 
Nominaal kapitaal
Aantal aandelen
Aantal aandeelhouders

KAPITAALONTWIKKELING

€ 1.048 miljoen 
€ 852 miljoen 

Dividend 
uitgekeerd 3

5,60%

€ 63,60

Verwacht bruto 
dividend 2017

3. Dividend na verrekening van verschillende buitenlandse belastingen maar voor verrekening van Franse belastingen welke in het nieuwe kalenderjaar voldaan dienen te worden.



PROFIEL VAN DE VASTGOEDPORTEFEUILLE
INCLUSIEF GETEKENDE NIEUWBOUWCONTRACTEN

GEOGRAFISCHE SPREIDING
(in % van de marktwaarde)

AANTAL HUURDERS

MILIEUKWALITEIT
(in % van de marktwaarde)

GEMIDDELDE RESTERENDE, NIET 
ONDERHANDELBARE LOOPTIJD, 
VAN DE HUURCONTRACTEN

SPREIDING PER TYPE
(in % van de marktwaarde)

AANTAL GEBOUWEN

TOTAAL OPPERVLAK
(in m2)

FYSIEKE EN FINANCIËLE 
BEZETTINGSGRAAD
(in %)

P

3%
4%

8%

10%

16%
35%

18%

1%2%

3%

BREEAM/DGNB

HQE (Hoge milieu eisen) 

HPE (Zeer energiezuinig) 

BBC (Gebouw low-energy)

RT 2012 (Thermische Voorschriften)

RT 2005 (Thermische Voorschriften)

Overige

1%

2%
2%

23%

21%

46%

5%

Hotels

Industrie

Kantoren

Gezondheidszorg

Logistiek

Winkels

2%
6%

12%

12%

16%

52%

654.230 

 1.521 m2

99,8% 99,6%

128
huurders

8,74
jaar Juni

2026September

2017

75
gebouwen

VERHUURMUTATIES
Huren ontvangen in het 3e kwartaal 2017: € 15,6 miljoen
Leegstand op 30-09-2017: 7 winkels: 3 in Amneville (468 m²), 1 in Valenciennes (195 m²), 1 in Torcy (244 m²), 1 in Hamburg (368 m²), 
1 in Nantes (250 m²)
Nieuwe huurcontracten op 30-09-2017:  1 in Le Creusot (160 m²) en 1 in Torcy (900 m²)

Italië GIMI Frankrijk General ElectricBelgië Hilton Nederland NovotelNederland KPN

Frankrijk

Spanje

Duitsland

Nederland

Italië

België

Portugal

Ierland

Slovenië

Estland

FYSIEKE BEZETTINGSGRAAD 
Q3 2017

FINANCIËLE BEZETTINGSGRAAD 
Q3 2017

 Leeg oppervlak 



Waarschuwingen
De beheermaatschappij garandeert niet de terug- of doorverkoop van CORUM-aandelen. Het belegde kapitaal en de inkomsten worden niet 
gegarandeerd en hangen af van de ontwikkeling van de vastgoedmarkt tijdens de looptijd van de belegging. De aanbevolen beleggingshorizon 
bedraagt tussen 8 en 12 jaar en de liquiditeit van de belegging blijft gedurende de gehele levensduur van het fonds beperkt. Voordat u gaat 
beleggen, moet u controleren of de belegging past bij uw financiële situatie.

Hoofdkantoor: 1 rue Euler , 75008 Parijs, Frankrijk - Handels- en vennootschapsregister te Parijs 749.907.507, ingeschreven op 28 februari 2012 - Maatschappelijk kapitaal bij oprichting: € 950.786 
Maatschappelijk kapitaal op 30 september 2017: € 852.300.494 - Visa SCPI door de AMF (Franse AFM) voor het prospectus: nr. 12-17 op 24 juli 2012. BALO nr. 3 op 6 januari 2017. 

Beheermaatschappij: CORUM Asset Management, goedgekeurd door de AMF (Franse AFM) op 14 april 2011 onder nr. GP-11000012, goedgekeurd op grond van de AIFM-richtlijn.

CORUM – Herengracht 338 - 1016 CG - Amsterdam – Tel: +31 (0)20 237 1910 – informatie@corum-am.com 
www.corum-funds.nl

VERKLARENDE WOORDENLIJST
Dividendgerechtigde termijn: termijn tussen de datum waarop de aandelen verworven worden en de datum waarop zij recht geven op dividend. De inschrijver moet rekening 
houden met de termijn, in het bijzonder in het kader van een gefinancierde verwerving van aandelen, waarbij een verschil kan ontstaan tussen de aflossing van de financiering en de 
uitkering van de eerste dividenden.
Dividendrendement: gedefinieerd als het bruto dividend, voor Franse en buitenlandse inhoudingen, dat uitgekeerd wordt over een jaar N, (inclusief het buitengewone interim-
dividend en het gedeelte dat als meerwaarde wordt uitgekeerd) gedeeld door de gemiddelde aankoopprijs van het aandeel in jaar N. Dankzij deze indicator kan de jaarlijkse 
financiële prestatie van CORUM worden gemeten.
Ingehouden winsten: gedeelte van het niet-uitgekeerde, voor uitkering beschikbaar resultaat.
Aanvangsrendement: betreft het rendement op vastgoed op de aankoopdag, dat wil zeggen de huur op jaarbasis afgezet tegen de aankoopprijs van het vastgoed, inclusief 
mutatierechten en makelaarskosten.
Financiële bezettingsgraad: gefactureerde huren / factureerbare huren. Dit percentage meet de financiële huurperformance.
Fysieke bezettingsgraad: gecumuleerd oppervlak van de bezette ruimten/gecumuleerd oppervlak van de ruimten in bezit. Merk op dat de rekenmethode van de fysieke 
bezettingsgraad eigen is aan elke beheermaatschappij, zodat SCPIs onderling niet kunnen worden vergeleken.
Intern rendement: meet het intern rendement over een bepaalde periode. Het houdt rekening met de ontwikkeling van de aandelenwaarde en het uitgekeerde dividend.

Fiscaliteit
1. Inkomstendeclaratie. Elk jaar ontvangt u van de beheermaatschappij CORUM Asset Management alle informatie die u nodig hebt voor

uw inkomstendeclaratie met betrekking tot inkomsten over het voorgaande jaar van CORUM.
2.Niet in Frankrijk woonachtige aandeelhouders. Aan aandeelhouders wordt gevraagd onverwijld de beheermaatschappij te informeren over

elke wijziging met betrekking tot hun status als ingezetene of niet-ingezetene. De aandacht van niet in Frankrijk woonachtige aandeelhouders wordt 
gevestigd op het feit dat zij kennis dienen te nemen van de belastingmaatregelen die eventueel van toepassing zijn in het land van hun fiscale 
woonplaats en op grond van hun persoonlijke situatie.
De fiscale verwerking hangt af van de persoonlijke situatie van elke aandeelhouder, die zich in de toekomst kan wijzigen.

Ontwikkelingen van de vennootschap
De statuten en het prospectus en het kwartaalbericht en het laatste jaarverslag van uw vennootschap zijn gratis beschikbaar op de website: 
www.corum-funds.nl.
Elke wijziging van uw postadres, bankrekening, optie of fiscale status of elke andere wijziging, dient zo snel mogelijk voor het einde van de maand 
geadresseerd te worden aan de beheermaatschappij, vergezeld van de vereiste bewijsstukken.

Voorwaarden voor de inschrijving op een kapitaalverhoging
De beheermaatschappij ontvangt van de SCPI bij inschrijvingen een inschrijvingscommissie van 11,96% incl. alle belastingen, die ingehouden wordt op 
de emissiepremie (agio). De inschrijvingen zijn toegestaan tot het maximaal statutair kapitaal, vastgesteld op € 1.034.400.000. Wanneer het statutaire 
maatschappelijke kapitaal is bereikt, worden inschrijvingen alleen nog maar toegestaan voor terugkoopverzoeken.
Voorwaarden voor de terugtrekking van aandeelhouders
Omdat CORUM een vennootschap met veranderlijk kapitaal is, heeft elke aandeelhouder het recht zich geheel of gedeeltelijk uit de vennootschap terug 
te trekken. Wanneer de beheermaatschappij een terugkoopverzoek ontvangt en er geen geld beschikbaar is voor terugkoopverzoeken en er 
tegelijkertijd verzoeken tot inschrijving zijn voor een gelijkwaardig of hoger bedrag, vindt terugkoop plaats op basis van de geldende inschrijvingsprijs, 
na aftrek van de aan de beheermaatschappij betaalde inschrijvingscommissie, te weten € 933,18 per aandeel vanaf 1 juni 2016.
Op het hoofdkantoor van de vennootschap worden de aan haar geadresseerde terugkoopverzoeken geregistreerd op volgorde van ontvangst. 
De aandeelhouder die wenst te verkopen, stuurt zijn verzoek aan de vennootschap per aangetekende brief met ontvangstbewijs onder toevoeging 
van het aandeelcertificaat of de aandelencertificaten. De aandelen worden geannuleerd.
Voorwaarden voor overdracht
1. Directe overdracht (onderhands). De overdracht wordt vrij overeengekomen tussen de partijen. Aandeelhouders die hun aandelen wensen te

verkopen, hebben tevens de mogelijkheid om de aandelen rechtstreeks aan de aandeelhouder of een derde te verkopen. In dat geval dienen zij een
koper te vinden zonder bemiddeling van de beheermaatschappij en onder hun eigen verantwoordelijkheid zelf de formaliteiten voor overdracht af te
handelen. De beheermaatschappij belast zich uitsluitend met de inschrijving van de overdracht in het aandeelhoudersregister. Iedere overdracht van
aandelen wordt geacht plaatsgevonden te hebben op de datum waarop de overdrachten worden ingeschreven in het register.

2. Dividendrechten op aandelen en goedkeuring. De aandelen van de cedent geven niet langer recht op de uitkering van interim-dividend,
noch op de uitoefening van enig ander recht vanaf de laatste dag van de maand die voorafgaat aan de datum waarop de overdracht plaatsgevonden
heeft. De koper heeft recht op dividend vanaf de eerste dag van de maand van de overdracht. Voor de overdracht van de aandelen is geen
goedkeuring vereist.

3. Registratierechten (onderhands). De transactiekosten zijn voor rekening van de koper en bestaan hoofdzakelijk uit de registratierechten van 5%
(tarief van kracht op 1 januari 2017) en vaste dossierkosten van € 240, alle belastingen inbegrepen.

3.Buitenlandse inkomsten. CORUM int de in het buitenland betaalde belasting voor rekening van de aandeelhouders en stuurt het opvolgende jaar
een overzicht met de te betalen belasting.




