
JA
A

R
V

E
R

S
LA

G

VOOR CORUM ORIGIN- 
AANDEELHOUDERS

2018 IN EEN 
NOTENDOP



VOORWOORD  
VAN DE  
VOORZITTER

_4
DE  
VASTGOED- 
MARKT WETEN  
TE VOLGEN

_13

Analyse van de 
vastgoedmarkt  
_14

GROEIEN EN 
INNOVEREN

_17

De vastgoed-
portefeuille 
_18

In 2018  
aangekocht  
vastgoed 
_21

De omgeving 
_28

HET VERSCHIL 
WETEN TE 
MAKEN

_31

De 
onderscheidingen 
_32

De strategie 
voor 2019 
_33

FINANCIËLE 
GEGEVENS

_35

Het aandeel 
_36

Financiële 
gegevens 
_37

Jaarrekeningen 
2018 
_40

HIGHLIGHTS 
VAN HET JAAR

_7

2018 in een 
notendop 
_8

De prestaties 
in 2018 
_10

MET DANK AAN 
STÉPHANIE EN BRUNO, 
AANDEELHOUDERS 
VAN CORUM ORIGIN, 
DIE ONS VRIENDELIJK 
TOESTEMMING 
HEBBEN GEGEVEN 
OM HUN NAMEN IN 
DIT JAARVERSLAG TE 
PUBLICEREN.

VERSLAGEN EN  
ONTWERP- 
BESLUITEN  
VOORGELEGD  
AAN DE  
ALGEMENE  
AANDEEL-
HOUDERS- 
VERGADERING

_57

Verslagen 
_58

Ontwerpbesluiten  
voorgelegd aan  
de Algemene  
Aandeelhouders- 
vergadering 
_65

_3CORUM ORIGIN I JAARVERSLAG 2018



MET CORUM ORIGIN 
BEGRIJPT U 
WAAR EN HOE 
UW SPAARGELD 
BELEGD IS. 

Uw belegging is het resultaat van uw inspanningen en 
misschien ook van die van uw ouders of grootouders.  
Hij is dus het resultaat van jaren van werk, betrokkenheid, 
verdriet en vreugde. Uw belegging staat ook voor uw 
plannen: de studies van uw kinderen, uw pensioen, 
een droom die hopelijk waargemaakt wordt... Sparen 
is de schakel tussen uw vroegere inspanningen en uw 
toekomstige leven. Bij CORUM zijn we ons bewust van onze 
verantwoordelijkheid en daarom hebben we een bepaalde 
opvatting van beleggen. De beleggingen die wij aanbieden, 
zijn daar een afspiegeling van.

EEN FILOSOFIE GERICHT OP SIMPELE, 
TOEGANKELIJKE BELEGGINGEN, WAARBIJ HET 
FINANCIEREN VAN BEDRIJVEN CENTRAAL 
STAAT. 

Het is tijd om het vertrouwen van beleggers te herstellen 
en geen onbegrijpelijke en onleesbare producten meer 
aan te bieden. Laten we voorkomen dat het spaargeld van 
huishoudens besteed wordt aan financiële derivaten die 
geen verband houden met de reële economie. Net als geldt 
voor consumptiegoederen, zijn “korte lijnen” de toekomst 
van beleggen: we geven de voorkeur aan rechtstreekse 
beleggingen als enige manier om de ontwikkeling en groei 
van bedrijven te financieren.

WE MOEDIGEN LANGETERMIJNSPAREN AAN. 

We leven in een maatschappij die snelle verrijking bevordert 
en vergeet dat je geen waarde kunt creëren zonder 
“op de lange termijn” te denken. Het droombeeld van 
“onmiddellijke liquiditeit”, dat wil zeggen de mogelijkheid 
om spaargeld op elk moment op te nemen, zoals bij een 
spaarrekening of op de beurs, leidt tot instabiliteit en 
financiële crises. Het spaargeld moet gedurende een 
langere periode belegd zijn om financieringen te realiseren 
die de reële economie ten goede komen. Zo bereiken 
we een positieve spiraal tussen beleggers en bedrijven 
die banen scheppen en investeringen doen. Natuurlijk is 
“lange termijn” niet hetzelfde als beleggen over 30 jaar.  
Een beleggingshorizon tussen 5 en 10 jaar biedt ook mooie 
perspectieven naar de maatstaf van een leven, uw plannen.
 
Om op de lange termijn te denken, moeten we de regie 
over ons spaargeld in handen nemen: we moeten begrijpen 
hoe en voor welk doel ons geld wordt gebruikt. Zonder 
een deskundige te worden, moet u beter geïnformeerd 
zijn. Allereerst moet er klare taal gesproken worden en 
moeten we geen genoegen meer nemen met jargon, dat 
de dingen ingewikkelder maakt dan ze zijn. U informeren is 
ook gewoon vertellen over de economie en de cycli ervan. 
Zo krijgt u alle informatie die u nodig hebt om de keuzes 
te begrijpen die u aangeboden worden en om te bepalen 
welke beleggingen het beste passen bij uw plannen.

Om steriele beleggingen om te vormen naar productieve 
beleggingen moeten we ons concentreren op projecten 
die u enthousiast maken om te investeren. We kiezen 
er dus voor om simpele spaarproducten aan te bieden, 
transparant en toegankelijk voor een breed publiek. 
Dat is de weg die CORUM Origin sinds 2012 volgt, vaak 
innoverend en altijd met oog voor zaken die verbeterd 
kunnen worden:

  Door een duidelijk omschreven performance-
doelstelling uit te dragen.

  Door overal in Europa te beleggen in gebouwen 
die direct bijdragen aan de ontwikkeling van 
ondernemingen en het mogelijk maken geld vrij te 
maken voor hun activiteiten.

  Door de leden van de CORUM Origin-community 
regelmatig en vlot te informeren over het gebruik van 
hun spaargeld: beleggingen, financiële resultaten en 
dividenduitkeringen, enz.

  Door diensten aan te bieden die beantwoorden aan de 
eisen van de beleggers, bijvoorbeeld de mogelijkheid 
om een maandelijks dividend te ontvangen of te 
herbeleggen.

Ons belangrijkste doel is ook het respecteren van de 
belangen van de beleggers die ons hun spaargeld hebben 
toevertrouwd. “Respectvol” beheer bestaat bijvoorbeeld 
uit het beperken van het opgehaald kapitaal tot het bedrag 
dat we nodig hebben om rendement voor onze beleggers 
te leveren. Bij CORUM Origin is het opgehaalde kapitaal 
geen prestatie-indicator. Voor het vierde jaar op rij zal de 
groei in 2019 beheerst zijn, met een beperkte “nieuwe” 
inleg van tussen de € 300 miljoen en € 350 miljoen.  
Ja, CORUM Origin is een zeldzaam product! 

Transparantie betekent u uitleggen hoe de vastgoed-
markten waarin CORUM Origin belegt werkelijk zijn. 
Philippe Cervesi, directeur beleggingen van CORUM Origin, 
maakt u in dit verslag deelgenoot van de moeilijkheden 
waarop we op dit moment stuiten bij beleggingen  
in de eurozone, en waarom het belangrijk blijft voorzichtig 
te zijn.

Vincent Dominique, als algemeen directeur verantwoordelijk 
voor het vastgoed van CORUM Origin, vertelt u over het 
werk dat CORUM met behulp van de huurders heeft verzet 
voor de herwaardering van de gebouwen.

Eind 2018 is CORUM Origin belegd in 12 landen, 
eigenaar van 113 panden en onderhoudt relaties met 
212 gerenommeerde huurders die zich verplicht hebben 
om de komende 8,47 jaar huur te betalen. Bovendien 
genereert CORUM Origin al sinds 2012 ruim 6% rendement. 
CORUM Origin telt ook 23.284 aandeelhouders die in dit 
jaarverslag de informatie vinden die ze inzicht biedt in de 
oorzaken van de goede prestaties, waardoor ze een actieve 
rol kunnen spelen bij hun belegging.

Wij proberen elk jaar om ons jaarverslag duidelijker, 
leesbaarder en begrijpelijker te maken en het gebruik van 
jargon te vermijden. Het verslag moet echter wel voldoen 
aan de geldende regelgeving, vooral voor wat betreft het 
financiële gedeelte (pagina 35). We kunnen daarom niet 
alles “licht verteerbaar” maken. Maar met uw hulp kunnen 
wij de leesbaarheid nog wel verder verbeteren. Heeft u 
suggesties of vragen, dan kunt u deze aan ons doorgeven 
op het volgende e-mailadres: informatie@corum-am.com.

FRÉDÉRIC PUZIN
VOORZITTER  
VAN CORUM

voorzitter
Voorwoord van de

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Ecolab - Vimercate - Italië - Aangekocht op 6-12-2017
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Highlights
van het jaar

IK WILDE MIJN 
SPAARGELD 
DIVERSIFIËREN EN 
TEGELIJKERTIJD 
EXTRA INKOMSTEN 
GENEREREN.

OVS - Mestre - Italië - Aangekocht op 29-10-2018

STÉPHANIE B. 
CORUM ORIGIN- 
AANDEELHOUDER 
BANDOL (FRANKRIJK)

Mijn adviseur vertelde over CORUM Origin 
omdat deze oplossing perfect bij mijn 
profiel paste. 
Bij CORUM Origin is de combinatie van 
extra inkomsten zonder de beperkingen 
van huurbeleggingen bijzonder prettig. 
De maandelijkse uitkeringen zijn een echt 
pluspunt voor mijn pensioen.

_76_ CORUM ORIGIN I JAARVERSLAG 2018



CORUM ORIGIN-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 KAPITAALVERLIES 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 INVESTEREN, DIENT U TE 
CONTROLEREN OF DE BELEGGING BIJ UW FINANCIËLE SITUATIE PAST.

2018
in een notendop

HIGHLIGHTS VAN HET JAAR

1 NIEUW LAND:  
LETLAND 

In 2018 steeg het bbp van Letland met 4,8%.  
De hoofdstad Riga behoort tot de zeven 
Europese steden waar het aantal nieuw 
gevestigde bedrijven met een hoog 
potentieel het snelst stijgt.

12
LANDEN IN DE  
EUROZONE WAARIN  
IS GEÏNVESTEERD 

BUITENGEWOON DIVIDEND ONTWIKKELING VAN 
DE AANDELENPRIJS

De waarde van het aandeel en de 
daaruit voortvloeiende inkomsten 
kunnen zowel stijgen als dalen.  
Per 1 juni 2018 is de aandelenprijs van 
€ 1.060 gestegen naar € 1.075.  
Deze stijging geeft de waardestijging 
van het vastgoed van CORUM Origin 
weer.

€ 1.075

1

U heeft een tweede buitengewoon dividend ontvangen 
op basis van niet-uitgekeerde winsten in de voorgaande 
jaren. Dit zorgt voor een rendement van 0,35%.  
Dit dividend is specifiek voor het jaar 2018 en was 
eenmalig. Alle winsten van het vastgoedfonds zijn  
nu uitgekeerd.

Aan u is een buitengewoon dividend uitgekeerd, dat een 
extra rendement van 0,10% oplevert. Dit rendement is de 
winst op de verkoop van het pand in Vélizy (Frankrijk) 
in de loop van het derde kwartaal. De verkoop van 
vastgoed is ook onderdeel van de weg naar succes van 
CORUM Origin: wanneer een gebouw te lang wordt 
aangehouden, kan dit resulteren in werkzaamheden of 
leegstand na het vertrek van een huurder.  
Het is van groot belang om marktkansen te benutten 
wanneer deze zich voordoen.

Dit jaar bedraagt het huurrendement 6,83%. CORUM 
Origin-aandeelhouders hebben ook buitengewoon 
dividend ontvangen.

2

+1,42%

Dit is het aantal aandelen op 31 december 2018, 
vermenigvuldigd met de aankoopprijs van het aandeel op 
31 december 2018.  
Aan de hand van de kapitalisatie kan de omvang van 
CORUM Origin worden geschat.€ 1.480 MILJOEN

KAPITALISATIE PER  
31 DECEMBER 2018

*  Dividendrendement, gedefinieerd als het brutodividend, 
vóór Franse en buitenlandse inhoudingen, dat uitgekeerd 
wordt over het jaar 2018 (inclusief het buitengewoon 
interim-dividend en het gedeelte dat als kapitaalwinst 
wordt uitgekeerd), gedeeld door de gemiddelde 
aankoopprijs van het aandeel in het jaar 2018.

CORUM ORIGIN 
BEHOORT TOT DE DRIE 
BEST PRESTERENDE 
VASTGOEDFONDSEN 
OP DE MARKT

DE BESTE   
PERFORMANCE 

IN 2018

DEZE RANGLIJST WORDT OPGESTELD 
DOOR HET FRANSE INSTITUT DE 

L’ÉPARGNE IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE.

7,91%
DIVIDEND- 

RENDEMENT*
7,28%

DIVIDEND- 
RENDEMENT*
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De performance
in 2018

IN 2018 REALISEERDE CORUM  
ORIGIN EEN PERFORMANCE DIE DE 
DOELSTELLING VAN 6% OVERTROF.

HIGHLIGHTS VAN HET JAAR

WAT IS HET ‘ER’ 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 over een periode van 
5 jaar. Het aandeel wordt teruggekocht op basis van 
de prijs per aandeel aan het einde van de periode, na 
aftrek van de inschrijvingscommissie (= terugkoopprijs).

EFFECTIEF 
RENDEMENT  
OVER 5 JAAR

5,57%

€ 77,68
PER AANDEEL

BRUTO 
DIVIDEND 2018

De CORUM Origin-
aandeelhouders die in het jaar 
2018 dividendgerechtigd waren, 
ontvingen € 77,68 per aandeel. 

In 2018 bood CORUM Origin een dividendrendement  
van 7,28%.

WAT IS HET DIVIDENDRENDEMENT?

Het dividendrendement meet het jaarlijkse rendement van 
CORUM Origin. Het is de ratio tussen:

  het brutodividend, vóór Franse en buitenlandse 
heffingen, uitgekeerd over één jaar (inclusief het 
buitengewoon interim-dividend en het gedeelte dat 
als winst wordt uitgekeerd);
  de gemiddeld gerealiseerde aankoopprijs van het 
aandeel in hetzelfde jaar.

7,28%
DIVIDEND- 
RENDEMENT 2018

HUURDERS
212

JUNI  
2027

8,47
JAAR

VASTE PERIODE VAN DE  
HUURVERPLICHTING

BW Tower - Lahti - Finland - Aangekocht op 20-6-2018Scandic en Holiday Club - Finland - Aangekocht op 28-6-2018

Verhuurde panden: 
  FINANCIËLE  
BEZETTINGSGRAAD

  MET HUURVRIJE  
PERIODE

Leegstaande panden: 
0,5% 

  OP ZOEK NAAR  
HUURDERS

99,7% 99,5%

BEZETTINGSGRAAD 
VAN DE GEBOUWEN

Fysieke  
bezettingsgraad

Financiële  
bezettingsgraad

DE PRESTATIES UIT HET VERLEDEN ZIJN GEEN 
GARANTIE VOOR DE TOEKOMSTIGE PRESTATIES
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De vastgoedmarkt 
in de eurozone 
weten te 
volgen

OPPORTUNISTISCH 
ZIJN, IS ZICH 
POSITIONEREN 
OP MINDER 
CONCURRERENDE 
MARKTEN.

Skanska - Helsinki - Finland - Aangekocht op 10-7-2018
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Analyse van de 
vastgoedmarkt

In ons vorige jaarverslag constateerden we dat het 
overmatig enthousiasme van beleggers in de meeste 
Europese landen, met uitzondering van Frankrijk, iets 
was afgenomen (€ 26 miljard aan beleggingen in 2017 
tegen € 31 miljard in 2016). In 2018 verandert dit echter 
weer, aangezien de Franse markt met € 31 miljard aan 
beleggingen zijn historische record op het gebied van 
transacties weer heeft bereikt.
Frankrijk en Duitsland worden door veel beleggers ten 
onrechte als veilige haven beschouwd. 
Net als in 2017 leiden lage rentetarieven tot een instroom 
van kapitaal in de vastgoedmarkt en dus tot een 
overwaardering van veel gebouwen in grote Franse en 
Duitse steden. De markt is derhalve gunstig voor verkopers. 
De verkoop van vastgoed eindigt regelmatig in een veiling, 
wat kopers ertoe dwingt meer te betalen. 

In 2018 zijn de geïnvesteerde bedragen in de meeste 
landen van de eurozone sterk gegroeid:

  Nederland, dat historisch gezien niet meer dan 
€ 8 miljard aan investeringsvolume heeft, is goed voor 
€ 20 miljard;
  Duitsland blijft koploper met € 62 miljard aan 
beleggingen  (+4% ten opzichte van 2017);
  Ierland, Portugal en België maken ook een aanzienlijke 
groei door, met een stijging van investeringen van 
respectievelijk 32%, 30% en 17%;
  Spanje blijft stabiel, net als het Verenigd Koninkrijk.

Het gevolg van deze hoge investeringsprijzen is dat 
bij gelijke of iets hogere huurprijzen de rendementen 
(verhouding tussen huurprijs en koopprijs) dalen. 
We zien nooit eerder bereikte niveaus. Bijvoorbeeld 
Amsterdam (3,5%), Warschau (4,75%), Praag (4,75%), 
Marseille (4,7%), Lille (4,15%) en Lyon (3,85%).

RENDEMENT OP INVESTERINGEN IN GROTE 
EUROPESE STEDEN IN 2018.

Er zijn zelfs geen “veilige haven” activaklassen meer, 
aangezien de logistieksector nu zeer lage rendementen 
oplevert, met transacties in heel Frankrijk die minder dan 5% 
rendement genereren, en prijzen die een paar jaar geleden 
ondenkbaar waren en die de rendementen in Duitsland en 
het Verenigd Koninkrijk tot 4% hebben doen dalen.

HOE KUNNEN WE ONS AANPASSEN AAN DIT 
ONGUNSTIGE KLIMAAT VOOR INVESTERINGEN?

Allereerst door alleen geld op te halen voor beleggingen 
die passen bij de rendabiliteitsdoelstelling van het fonds. 
Dat doen we sinds 2016, met een te beleggen bedrag dat 
beperkt blijft tot circa € 300 miljoen.
Vervolgens door opportunistisch en reactief te zijn en 
minder concurrerende markten te betreden, zoals Finland, 
Italië, Slovenië, Baltische staten.

  Prioriteit aan landen waar de druk van beleggers 
minder hoog is. 
In de eurozone daalden de geïnvesteerde bedragen 
in twee landen: Finland (-25%) en Italië (-14%).  
In deze context hebben we vastgoed gekocht in deze 
twee landen, die samen goed zijn voor 44% van de 
investeringen van CORUM Origin in 2018.
Finland is aantrekkelijk omdat de economische 
kerncijfers prima zijn, maar het is een moeilijk te 
penetreren markt met veel administratieve rompslomp. 
Wanneer deze horde eenmaal is genomen, biedt de 
markt fraaie kansen. Italië jaagt beleggers angst aan 
vanwege de recente politieke veranderingen.

   Toegang tot producten die nog niet op de markt zijn. 
Als Nederland onbetaalbaar wordt, kunnen we dankzij 
het netwerk dat we sinds 2014 hebben opgebouwd, 
ondanks alles activa kopen die niet officieel op de 
markt zijn en dus felle concurrentie voor zijn.

  Prioriteit aan minder toegankelijke markten waar de 
druk van beleggers minder hoog is. 
Ten slotte kunnen we dankzij minder concurrerende 
markten zoals Slovenië of de Baltische staten 
onze diversificatie voortzetten en ons met zeer 
aantrekkel i jke rendementen posit ioneren in 
hoofdsteden (Ljubljana, Riga, Tallinn).

In 2019 streven we hetzelfde na: het ophalen van geld 
beperken om in goede omstandigheden te blijven 
investeren, waarbi j  we wegbli jven van de meest 
concurrerende markten en ons zoveel mogelijk richten 
op hoogwaardige investeringen, met solide huurders, 
in gebieden waar de instroom van kapitaal beperkt 
blijft. CORUM Origin benut zijn kennis van internationale 
markten opnieuw om activa te vinden die passen bij de 
rendabiliteitsdoelstellingen (dankzij een investeringsteam 
dat bestaat uit leden met meer dan vijf verschillende 
nationaliteiten). 
Bovendien heef t  CORUM Or ig in  met  meer  dan 
€ 1,5 miljard aan activa nu een kritische omvang bereikt. 
Gezien onze omvang kunnen we af en toe investeren 
in activa die mogelijk meer kapitaalwinst opleveren.  
Hoewel deze strategie een marginale rol speelt bij onze 
beleggingen, kan hij bij doorverkoop buitengewoon 
dividend genereren.

Zo hebben we twee hotels, die voor 20 jaar vast zijn 
verhuurd aan een solide exploitant die zich ontwikkelt 
onder het merk “Moxy by Marriott”, toegevoegd aan 
onze vastgoedportefeuille: het eerste hotel is gelegen in 
Düsseldorf, het tweede bij de luchthaven van Frankfurt.
2019 belooft spannend te worden, met een economische 
context die afhankelijk is van verschillende politieke 
kwest ies ,  zoals  de af ronding van de brexi t ,  de 
betrekkingen tussen Italië en de Frans-Duitse as, en de 
handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China.
Hoe deze kwesties ook zullen aflopen, de teams van 
CORUM Origin blijven opportunistisch en benutten deze 
marktgebeurtenissen.

PHILIPPE CERVESI
DIRECTEUR  
BELEGGINGEN

DE VASTGOEDMARKT IN DE EUROZONE WETEN TE VOLGEN

Oslo
3,75

Stockholm
3,3

Hamburg
3,05

Düsseldorf
3,15

Amsterdam
3,5

Keulen
3,15
Frankfurt

2,95
Luxemburg

4,0

Paris
3,0

Lyon
3,85

Marseille
4,7

Barcelona
3,5Madrid

3,25
Lissabon

4,5

Rome
4,0

Milaan
3,3

Wenen
3,8

München
2,8

Brussel
4,0

Lille 
4,15 Praag

4,75

Berlijn
2,7Londen

3,5

Birmingham
4,75

Manchester
4,75

Edinburgh
4,75Glasgow

5,25

Dublin
4,0

Warschau
4,75

Vilnius
6,25

Riga
6,5

Tallinn
6,25

Boekarest
7,25 ≤ 4%

   4-5%
   5-6%
   6-8%
   > 8%

4DE KWARTAAL 
2018 VS. 2017

BERLIJN 
-20 basispunten 
rendement

PARIJS 
-5 basispunten 
rendement

MILAAN 
-20 basispunten 
rendement

AMSTERDAM 
-20 basispunten 
rendement

BRUSSEL 
-60 basispunten 
rendement

WARSCHAU 
-40 basispunten 
rendement

OVS - Mestre - Italië - Aangekocht op 29-10-2018
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Groeien
en innoveren

BRUNO C.
AANDEELHOUDER  
VAN CORUM ORIGIN  
SORGES-ET-LIGUEUX  
(FRANKRIJK)

D e  r e n d e m e n t e n  o p  m i j n  e e r s t e 
inschrijvingen waren een stimulans om 
opnieuw in te schrijven. Bij CORUM Origin 
zijn we eigenaar van het vastgoed en 
innen we de huren, maar voor alles wordt 
gezorgd. Geen boiler die kapot gaat of 
huurders die aandacht vragen.

Heijmans - Rosmalen - Nederland - Aangekocht op 2-3-2018

IN DIT TIJDPERK  
VAN DIGITALISERING  
EN AUTOMATISERING  
WAS DE MAANDELIJKSE 
UITKERING EEN 
BELANGRIJK CRITERIUM 
BIJ MIJN KEUZE  
OM TE BELEGGEN  
IN CORUM ORIGIN.
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De vastgoedportefeuille

VASTE PERIODE VAN DE  
HUURVERPLICHTING

JUNI  
2027

DEC.  
2018

8,47
JAAR

992.538 

TOTAAL OPPERVLAK 
(IN M²)

m2

AANTAL  
HUURDERS

GEOGRAFISCHE 
SPREIDING  
(IN % VAN DE MARKTWAARDE)

 28% Nederland

 16% Italië

113

AANTAL  
GEBOUWEN

SPREIDING PER TYPE  
(IN % VAN DE MARKTWAARDE)

 11% Frankrijk

 11% Duitsland

 11% Finland

 9% Spanje

 4% Ierland

 4% Slovenië

 2% Portugal

 2% België

 1% Estland

 1% Letland
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14%
HOTELS

45%
KANTOREN

22%
WINKELS

10%
INDUSTRIE

GROEIEN EN INNOVEREN

8%
LOGISTIEK

1%
GEZONDHEIDS- 

ZORG

Verhuurde panden: 
  FINANCIËLE  
BEZETTINGSGRAAD

  MET HUURVRIJE  
PERIODE

Leegstaande panden:  
0,5% 

  OP ZOEK NAAR  
HUURDERS

99,7% 99,5%

BEZETTINGSGRAAD 
VAN DE GEBOUWEN

Fysieke  
bezettingsgraad

Financiële  
bezettingsgraad

Heijmans - Rosmalen - Nederland - Aangekocht op 2-3-2018
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In 2018 
aangekocht vastgoed

  INVESTERINGEN GEDAAN IN 2018
   INVESTERINGEN GEDAAN VÓÓR 2018
 AANWEZIGHEID VAN CORUM ORIGIN
 IN DE EUROZONE

AANWEZIG IN 12 LANDEN 
VAN DE EUROZONE

GROEIEN EN INNOVEREN

FINLAND

De zes in Finland gekochte hotels zijn drie- 
en viersterrenhotels. Drie van deze hotels 
hebben drie sterren en worden geëxploiteerd 
door Scandic, de grootste hotelketen van 
de Noordse landen. De drie andere zijn luxe 
viersterrenhotels onder het merk Holiday Club, 
een groep die resorthotels in Europa ontwikkelt. 
Alle hotels hebben uitstekende faciliteiten, 
in het bijzonder zwembaden en sauna’s, en 
zijn de afgelopen twee jaar gerenoveerd. 

Met hun ligging in steden of toeristische 
bestemmingen, zoals Lapland en het populaire 
merendistrict, voldoen ze aan de vraag van 
hun gasten, zowel zakelijk als particulier. De 
panden zijn aangekocht voor een bedrag van 
€ 74,2 miljoen inclusief alle kosten en bieden 
een aanvangsrendement van 7,40%. De twee 
huurders zijn een huurcontract aangegaan voor 
een vaste periode van 17,7 jaar.

SCANDIC EN 
HOLIDAY CLUB
TURKU, KEMI, 
RAUMA, 
SAARISELKA,
KATINKULTA EN 
KUUSAMO

AANGEKOCHT OP 
28-6-2018

Aankoopprijs: € 74,2 miljoen 
Aanvangsrendement: 7,40% 
inclusief alle kosten

Oppervlak: 20.000 m2

Huurders: Scandic en Holiday 
Club

Gemiddelde resterende looptijd 
van de huurcontracten:  
17,7 jaar, niet-onderhandelbaar

Dit kantoorgebouw is gelegen in Lahti, de 
hoofdstad van de regio Päijät-Häme in het 
zuiden van Finland. Lahti is met 120.000 
inwoners de achtste stad van het land en ligt 
op één uur rijden van Helsinki. Het pand is zeer 
gunstig gelegen, vlak bij het centraal station 
met verbindingen naar Helsinki en Noord-
Finland. Het pand is in 2015 gebouwd en het 
is ontworpen door het Finse architectenbureau 
Arkkitehtipalvelu Oy. De naam van het gebouw 
is ‘Burning Wheel Tower’ en deze is ontleend 

aan het brandende wiel in het wapen van Lahti. 
Het gebouw is LEED Platinum gecertificeerd, de 
hoogste kwalificatie die wordt toegekend door 
LEED, het meest gebruikte beoordelingslabel 
voor groene gebouwen ter wereld. Het pand is 
aangekocht voor een bedrag van € 22 miljoen 
inclusief al le kosten en genereert een 
rendement van 7,05%. De huurders hebben 
een vast huurcontract getekend met een 
looptijd van 6,9 jaar.

BW TOWER 
LAHTI

AANGEKOCHT  
OP 20-6-2018

Aankoopprijs: € 22 miljoen 
Aanvangsrendement: 7,05% 
inclusief alle kosten

Oppervlak: 7.750 m2

Huurders: Stad Lahti, Finnvera 
Oyj

Resterende looptijd van de 
huurovereenkomst: 6,9 jaar, 
niet-onderhandelbaar

DE PRESTATIES VAN DE IN 2018 DOOR CORUM ORIGIN GEDANE BELEGGINGEN ZIJN GEEN GARANTIE  
VOOR DE TOEKOMST. HET AANVANGSRENDEMENT IS DE JAARLIJKSE HUUR, AFGEZET TEGEN DE KOOPPRIJS 
VAN HET GEBOUW, INCLUSIEF MUTATIERECHTEN EN MAKELAARSKOSTEN.

_2120_ CORUM ORIGIN I JAARVERSLAG 2018



GROEIEN EN INNOVEREN

Dit kantoorpand van ruim 9.000 m² is 
gesitueerd in Helsinki, aan de rand van de 
centrale zakenwijk. Het in 2012 gebouwde 
pand heeft een ecocertificaat: het heeft het 

LEED Platinum-label gekregen (Leadership 
in Energy and Environmental Design). De 
huurder is bouwbedrijf Skanska, dat hier zijn 
Finse hoofdkantoor heeft gevestigd.

Dit kantoorgebouw van bijna 4.000 m² staat 
in Hoofddorp, vlak bij de luchthaven Schiphol 
(de op twee na grootste Europese luchthaven 
en het grootste vliegveld van Nederland 
met circa 45 miljoen passagiers per jaar) 
en Amsterdam. De aankoopprijs bedraagt 
€ 6,3 miljoen, inclusief mutatierechten en 

makelaarskosten, en het rendement is 
8,23%. Tijdens de kooponderhandelingen is 
de prijs met € 350.000 verlaagd. 
Di t  bedrag zal  worden besteed aan 
werkzaamheden in het gebouw. Na deze 
werkzaamheden zal het rendement uitkomen 
op 7,77%.

SKANSKA 
HELSINKI

EXECUTIVE 
HEALTH  
MANAGEMENT  
BV 
HOOFDDORP AANGEKOCHT OP  

10-7-2018

AANGEKOCHT OP 
1-6-2018

Aankoopprijs: € 37,5 miljoen 
Aanvangsrendement:  
6,76% inclusief alle kosten

Oppervlak: 9.130 m2

Huurder: Skanska
Resterende looptijd van de 
huurovereenkomst: 8,1 jaar

Aankoopprijs: € 6,3 miljoen 
Aanvangsrendement:  
8,23% inclusief alle kosten
 

Oppervlak: 3.905 m2

Huurders: Executive Health 
Management BV, The Front 
Door, De Best & Partners

Gemiddelde resterende looptijd 
van de huurcontracten:  
4,5 jaar, niet-onderhandelbaar

Dit winkelcentrum van 20.000 m² is gelegen 
in Breda, in het zuiden van Nederland. De 
stad heeft meer dan 180.000 inwoners en 
het verzorgingsgebied telt 950.000 mensen. 
Het winkelcentrum is gespecialiseerd in 
doe-het-zelfartikelen en woningdecoratie. 
Deze investering van € 20,1 mil joen 

genereert een rendement van 7,79%. De 
twee grootste huurders die voor 80% van 
de huurinkomsten zorgen, zijn Praxis en De 
MandemakersGroep. De zeven huurders 
zijn een huurcontract aangegaan voor een 
gemiddelde vaste periode van 6,8 jaar.AANGEKOCHT OP 

15-6-2018

PRAXIS 
BREDA 

Aankoopprijs: € 20,1 miljoen 
Aanvangsrendement:  
7,79% inclusief alle kosten

Oppervlak: 20.000 m2

Huurders: Praxis,  
De MandemakersGroep

Gemiddelde resterende looptijd 
van de huurcontracten:  
6,8 jaar, niet-onderhandelbaar

Het betreft  een kantoorgebouw van 
8.209 m² gelegen in Rosmalen, 100 km ten 
zuiden van Rotterdam in Nederland.
Het pand is in 2004 gebouwd en staat in 
de buurt van de snelwegen die de plaats 
verbinden met de grote steden van het land, 
Amsterdam en Rotterdam. Het pand ligt 
langs de snelweg A52, op een uitstekende 
zichtlocatie. De huurder is Heijmans NV, een 

Nederlands bouwbedrijf. De huurder is al in 
de gemeente gevestigd en beschikt over 
kantoren en werven voor het opslaan van zijn 
bouwmaterialen. Bovendien heeft Heijmans 
onlangs de aanbesteding gewonnen voor de 
bouw van een tunnel, een van de grootste 
Nederlandse infrastructuurprojecten van de 
afgelopen jaren (projectkosten: € 1 miljard).

HEIJMANS NV  
ROSMALEN 

AANGEKOCHT OP 
2-3-2018

Aankoopprijs: € 14,7 miljoen 
Aanvangsrendement:  
8,8% inclusief alle kosten

Oppervlak: 8.209 m2

Huurder: Heijmans NV
Resterende looptijd van de 
huurovereenkomst: 11,3 jaar, 
niet-onderhandelbaar

NEDERLAND
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Deze twee winkels in een winkelgebied 
aan de rand van Rotterdam hebben een 
uitstekende zichtlocatie vlak bij belangrijke 
snelwegen. Beide huurders zijn leiders in 
hun respectieve markten. Het eerste pand, 
dat gehuurd wordt door bouwmarkt Praxis, 
is in 2005 gebouwd en heeft een totaal 
oppervlak van 9.599 m². De tweede winkel 
met een oppervlak van 8.914 m² dateert uit 

2010. Het pand wordt door DMG gehuurd 
voor zijn sanitairmerk Sanidirect en zijn 
keuken- en badkamermerken Wooning 
en Brugman Keukens. De gecombineerde 
investering voor deze twee panden bedraagt 
€ 22,6 miljoen, met een rendement van 
7,37%. De huurders zijn een huurcontract 
aangegaan voor een vaste periode van 
9,5 jaar.

AANGEKOCHT OP  
28-12-2018

PRAXIS & DMG  
ROTTERDAM 

Aankoopprijs: € 22,6 miljoen 
Aanvangsrendement:  
7,37% inclusief alle kosten

Oppervlak: 9.599 m²  
en 8.914 m²
Huurders: Praxis & DMG

Gemiddelde resterende looptijd 
van de huurcontracten: 9,5 jaar

Het gebouw is gelegen in Yecla, in de 
regio Murcia, en de huurder is Trabis, 
specialist in het ontwerp en de fabricage 
van geprefabriceerde betonelementen.  
Het bedrijf is al huurder van CORUM Origin 
en is sterk gegroeid. Het moet nu de 
locaties uitbreiden om zijn activiteit verder 
te kunnen ontwikkelen. In het kader hiervan 
koopt CORUM Origin een nieuw gebouw, 

gelegen tegenover het gebouw dat in 2016 
voor Trabis werd aangekocht. Het betreft 
een bedrijfspand van circa 14.350 m².  
Het is tussen 2000 en 2005 gebouwd en is 
in 2018 volledig gerenoveerd. Trabis heeft 
een vast huurcontract met een looptijd van 
10 jaar getekend en koopt het pand na deze 
periode van 10 jaar tegen de aankoopprijs 
van CORUM Origin terug.

AANGEKOCHT OP 
5-3-2018

TRABIS  
YECLA

Aankoopprijs: € 14,6 miljoen 
Aanvangsrendement:  
7,5% inclusief alle kosten

Oppervlak: 14.350 m2

Huurder: Trabis
Resterende looptijd van de 
huurovereenkomst: 10 jaar, 
niet-onderhandelbaar

Deze supermarkt met een oppervlak van 
ongeveer 8.000 m² is gevestigd in de stad 
Ribadeo, in Noord-Spanje.

Het verzorgingsgebied telt meer dan 55.000 
inwoners. Dankzij de strategische ligging 
aan de kust en vlak bij de verschillende 
wegverbindingen tussen Galicië en de 
regio Asturië profiteert de supermarkt van 

een levendige economische activiteit. 
De handelshaven leent zich goed voor 
verbindingen met landen buiten de Europese 
Unie. De supermarkt is in 2000 geopend en 
in 2016 gerenoveerd. Hij is verhuurd aan 
Eroski, een Spaanse supermarktketen. Het 
pand is gelegen in een winkelgebied in de 
buurt van grote merken die veel publiek 
trekken, zoals Decathlon.

AANGEKOCHT OP 
9-3-2018

EROSKI  
RIBADEO

Aankoopprijs: € 9,5 miljoen 
Aanvangsrendement:  
7,5% inclusief alle kosten

Oppervlak: 7.719 m2

Huurder: Eroski
Resterende looptijd van de 
huurovereenkomst: 12,1 jaar, 
niet-onderhandelbaar

Dit is een nieuw logistiek magazijn vlak bij 
de luchthaven van Ljubljana in Slovenië. Het 
wordt verhuurd aan Kuehne + Nagel, dat 
hier uitsluitend zal werken voor Novartis, 
een Zwitserse farmaceutische multinational. 
Aangezien het luchtverkeer in Ljubljana 
voortdurend toeneemt, zal dit magazijn voor 
meer dan € 1 miljard aan geneesmiddelen 
per maand verwerken. Kuehne + Nagel is 
een mondiale marktleider op het gebied van 
logistiek en supply chain management. Met 

1.300 vestigingen en 79.000 werknemers is 
Kuehne + Nagel wereldleider op het gebied 
van zeevervoer, de op één na grootste 
luchtvrachtvervoerder ter wereld en een 
Europese top 3-wegvervoersonderneming. De 
aankoopprijs bedraagt € 57 miljoen, inclusief 
alle kosten, en het rendement is 7,26%. Bij 
deze huurovereenkomst met een looptijd van 
tien jaar komen de belastingen en de kosten 
voor onderhoud en werkzaamheden voor 
rekening van de huurder.

KUEHNE +  
NAGEL  
LJUBLJANA 

AANGEKOCHT OP  
29-11-2018

Aankoopprijs: € 57 miljoen 
Aanvangsrendement:  
7,26% inclusief alle kosten

Oppervlak: 37.136 m2

Huurder: Kuehne + Nagel
Resterende looptijd van de 
huurovereenkomst: 10 jaar, 
niet-onderhandelbaar

SLOVENIË

SPANJE
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PORTUGAL

ITALIË

Het betreft twee scholen, respectievelijk  in 
de Portugese steden Porto en Braga. Porto 
is de tweede economische stad van Portugal. 
De twee handelshavens bieden bijzondere 
afzetmogelijkheden voor de industriële 
productie in de regio. De stad staat op de 
Werelderfgoedlijst van UNESCO. De school 
is zeer gunstig gelegen in het stadscentrum, 
dicht bij voorzieningen en vervoer, en 
biedt een goed  ontwikkelingspotentieel 

(mogelijke omzetting in kantoren). Braga, dat  
in het noorden van Portugal ligt, is de op 
twee na grootste stad van het land, na 
Lissabon en Porto. Veel multinationals 
h e b b e n  h i e r  h u n  o n d e r z o e k s -  e n 
productiecentra opgezet. De Professional 
School Profitecla en de Professional School 
of Braga worden geëxploiteerd door Grupo 
Rumos, die gespecialiseerd is in scholen 
voor beroepsonderwijs.

Dit kantoorgebouw van meer dan 20.000 m² 
is gelegen in de plaats Mestre (90.000 
inwoners), een stedelijke uitbreiding van de 
Italiaanse stad Venetië op het vasteland.  
Het gebouw biedt onderdak aan het 
historische hoofdkantoor van OVS, het 
grootste Italiaanse modemerk, dat zeer goed 
geworteld is in dit dynamische gebied. 

De kantoren zijn gevestigd in het bedrijvenpark 
van Mestre en hebben een gunstige ligging 
ten opzichte van tal van faciliteiten (hotels, 
winkels, restaurants) en strategische 
verbindingen. De aankoopprijs bedraagt 
€ 19,4 miljoen, inclusief alle kosten, en het 
rendement is 7,80%. Het bedrijf heeft een 
vast huurcontract getekend met een looptijd 
van 18 jaar.

AANGEKOCHT OP 
9-2-2018

AANGEKOCHT OP 
29-10-2018

GRUPO RUMOS  
PORTO  
& BRAGA

Aankoopprijs: € 9,8 miljoen 
Aanvangsrendement:  
6,7% inclusief alle kosten

Oppervlak: 10.938 m2

Huurder: Grupo RUMOS
Resterende looptijd van de 
huurovereenkomst: 10 jaar, 
niet-onderhandelbaar

Brembo, wereldleider in remsystemen voor 
personenwagens en raceauto’s, is sinds 2017 
onze huurder in het Kilometro Rosso Science 
and Technology Park, vlak bij Bergamo in 
Italië. Deze huurder vroeg ons om extra 
parkeerplaatsen te creëren. Omdat we altijd 
oog hebben voor de behoeften van onze 
huurders, besloten wij een parkeergarage 

van 20.500 m² te  bouwen met  v ier 
verdiepingen en 731 parkeerplaatsen. 
Deze uitbreiding kost € 8 miljoen, inclusief 
alle kosten. Onze huurder Brembo betaalt 
een huur die een rendement van 7,30% 
genereert en heeft de vaste looptijd van de 
huurovereenkomst van drie jaar verlengd, 
dat wil zeggen tot 31 december 2028. 

AANGEKOCHT OP 
14-12-2018

BREMBO  
BERGAMO

Aankoopprijs: € 8 miljoen 
Aanvangsrendement:  
7,3% inclusief alle kosten

Oppervlak: 20.500 m2

Huurder: Brembo
Resterende looptijd van de 
huurovereenkomst: 10 jaar, 
niet-onderhandelbaar

OVS  
MESTRE

Aankoopprijs: € 19,4 miljoen 
Aanvangsrendement:  
7,8% inclusief alle kosten

Oppervlak: 22.100 m2

Huurder: OVS
Resterende looptijd van de 
huurovereenkomst: 18 jaar

LETLAND

Onze eerste aankoop in Letland is een gebouw 
voor gemengd gebruik met kantoren en 
magazijnen, waarin het hoofdkantoor van de 
ELKO Group al bijna 15 jaar gevestigd is. Het 
heeft een netto huuroppervlak van 9.350 m², 
voor 100% gehuurd door Elko. Het pand is 
gelegen in Riga, de hoofdstad van Letland, op 
15 autominuten van het historische centrum en 
20 minuten van de internationale luchthaven. 
Elko is een van de grootste distributeurs 
van IT-producten en -oplossingen. De groep 

vertegenwoordigt ruim 200 fabrikanten, 
waaronder Apple, HP, Dell, Huawei en 
Microsoft, in 31 landen in Europa en Centraal-
Azië. De aankoopprijs bedraagt € 14,6 miljoen, 
inclusief alle kosten, en het rendement is 
6,95%. Er is een nieuwe huurovereenkomst 
afgesloten met een vaste looptijd van 15 jaar, 
waarbij de belastingen en de kosten voor 
onderhoud en werkzaamheden voor rekening 
van de huurder komen.AANGEKOCHT OP 

27-11-2018

ELKO  
RIGA

Aankoopprijs: € 14,6 miljoen 
Aanvangsrendement:  
6,95% inclusief alle kosten

Oppervlak: 9.350 m2

Huurder: ELKO
Resterende looptijd van de 
huurovereenkomst: 15 jaar, 
niet-onderhandelbaar
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,15De inzet van CORUM Origin voor duurzame ontwikkeling 
is gebaseerd op de betrokkenheid van de huurder bij 
het verbeteren van de milieutechnische kwaliteit van het 
gebouw. De huurder is de eerste die belang heeft bij een 
lager energieverbruik en uiteindelijk dus zijn kosten.

Zoals ik in het vorige jaarverslag heb aangekondigd, is 
CORUM Origin in 2018 van start gegaan met een campagne 
onder de huurders om informatie te verzamelen over het 
energieverbruik van de gebouwen. Dit initiatief was met 
een responspercentage van 80% een groot succes voor 
CORUM Origin.

Tot onze verbazing bleek uit onderzoek van de verzamelde 
gegevens dat er enkele misvattingen bestonden.  
Zo heeft de ouderdom van het gebouw of het bezit 
van een milieucertificering geen grote invloed op het 
energieverbruik. We hebben een verbruiksoverzicht 
opgesteld per type pand en per land. Met dit overzicht 
kunnen we een vergelijking maken en de sectoren belichten 
waarin de acties met voorrang moeten worden uitgevoerd: 
voor CORUM Origin zijn dit winkelpanden in Spanje, 
kantoren in Ierland en bedrijfsvastgoed in Nederland.

DE DYNAMIEK VAN CORUM  
ORIGIN TOEGEPAST OP  
DUURZAME ONTWIKKELING

Met deze classificatie kunnen we het vastgoed van 
CORUM Origin op een eenvoudige manier analyseren. 
Zo constateren we bijvoorbeeld dat voor winkelpanden 
in Frankrijk “good practices” gezien worden en dat er in 
Ierland acties met voorrang uitgevoerd worden, zoals 
weergegeven op de kaart hieronder.

MILIEUSCORE - GEMIDDELDE 
ENERGIEPRESTATIE-INDEX VAN 
KANTOORGEBOUWEN PER LAND

Met behulp van deze milieuscore per land en per 
activacategorie kunnen we niet alleen de meest efficiënte 
gebouwen in kaart brengen die een inspiratie moeten zijn 
voor alle gebouwen, maar ook de minder goed presterende 
panden, waarop CORUM Origin zich als eerste moet 
richten. De score geeft ook heldere en snelle informatie 
aan huurders in de vorm van een vergelijkende kaart voor 
gebouwen in dezelfde vastgoedcategorie. 

Energieverbruik is één ding, energiekosten een ander. 
De energieprestaties van de gebouwen zijn daarom 
geanalyseerd, waarbij rekening is gehouden met de 
energiekosten in alle twaalf landen waarin CORUM Origin 
aanwezig is.

Zoals we hebben kunnen constateren, betekenen 
energiebesparingen niet altijd ook dat het verbruik 
goedkoper is, en daarom verschilt de rendabiliteit van 
investeringen van land tot land. CORUM Origin streeft naar 
zeer pragmatische besparingen voor de huurder. 

In 2019 heeft de inzet van CORUM Origin voor duurzame 
ontwikkeling drie doelstellingen:

  follow-up van de in 2018 verzamelde gegevens en 
integratie van de gegevens van nieuwe gebouwen;

  in kaart brengen van de best presterende gebouwen 
met “good practices” die bij alle panden toegepast 
kunnen worden;

  het identificeren van investeringen die gedaan moeten 
worden in minder efficiënte gebouwen en de opname 
hiervan in het meerjarenplan voor werkzaamheden om 
hun energieverbruik te verminderen.

 
Deze voortdurende verbetering van het vastgoed van 
CORUM Origin komt ten bate van de huurders en dus de 
aandeelhouders van CORUM Origin. Lagere financiële kosten 
binden de huurders en verminderen het risico op leegstand. 
En minder leegstand betekent een betere bezettingsgraad, 
en dus een beter rendement van CORUM Origin.

VINCENT  
DOMINIQUE
ALGEMEEN 
DIRECTEUR

FRANKRIJK DUITSLAND NEDERLAND ITALIË FINLAND SPANJE GEMIDDELD

KANTOREN 85 108 130 105 201 - 135,1

WINKELS 119 203 80 - 154 407 180,5

HOTELS 205 - 119 - 328 144 213,9

INDUSTRIE 98 - 832 305 - 24 206,4

LOGISTIEK 366 - 64 - - 42 128,8

GEZONDHEIDSZORG 533 - - - - - 533,0

GEMIDDELD 120 121 143 139 213 192 158,7

PORTUGAL BELGIË IERLAND SLOVENIË ESTLAND LETLAND GEMIDDELD

KANTOREN - 95 209 - - - 135,1

WINKELS - - - 175 253 - 180,5

HOTELS - - - - - - 213,9

INDUSTRIE - - - - - - 206,4

LOGISTIEK - - - - - - 128,8

GEZONDHEIDSZORG - - - - - - 533,0

GEMIDDELD - 95 209 175 253 - 158,7

België

Finland

Frankrijk

Duitsland

Ierland

Italië

Portugal

Slovenië

Spanje

Nederland

Estland

De omgeving

GROEIEN EN INNOVEREN

5

1 Hoe lager de score, hoe beter het 
gebouw milieutechnisch presteert. 

GEMIDDELD VERBRUIK VAN DE 
PANDEN VAN CORUM ORIGIN PER TYPE 
EN PER LAND (in kWh/m²/jaar)

GEMIDDELDE STROOMKOSTEN PER LAND  
(per kWh)

Bron: CORUM
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Het verschil
weten te maken

INVESTERINGS- 
MOGELIJKHEDEN 
MOETEN ALS 
LEIDRAAD DIENEN 
VOOR HET OPHALEN 
VAN GELD OM EEN 
RENDEMENTS-
DOELSTELLING VAN 
6% TE HANDHAVEN.

BW Tower - Lahti - Finland - Aangekocht op 20-6-2018
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HET VERSCHIL WETEN TE MAKEN

WAT KUNNEN WE VOOR 2019 VERWACHTEN?  

CORUM Origin streeft ernaar u een dividend van 6% uit 
te keren. Om deze doelstelling te bereiken, blijft de weg 
naar succes natuurlijk hetzelfde. De belangrijkste sleutel 
tot succes is echter het beheersen van de groei van 
CORUM Origin.  

Als we het ophalen van kapitaal bij hoge prijzen niet 
beperken, lopen we het risico dat het rendement daalt.
Dat is niet onze doelstelling. We schatten dat we in 2019 
ongeveer € 350 miljoen zullen ophalen. 

CORUM Origin kan alleen sneller groeien als de prijzen op 
de vastgoedmarkt dalen. 

Ondanks zijn succes blijft CORUM Origin in 2019 dus een 
schaars product dat aan een beperkt aantal beleggers 
wordt aangeboden.

DE INVESTERINGSMOGELIJKHEDEN 
ZOUDEN LEIDEND MOETEN 
ZIJN VOOR HET AANTREKKEN 
VAN NIEUWE BELEGGERS 
BIJ CORUM ORIGIN EN NIET 
ANDERSOM. 

De strategieDe onderscheidingen
voor 2019

BW Tower - Lahti - Finland - Aangekocht op 20-6-2018

CORUM ORIGIN: 

  BESTE VASTGOEDFONDS MET VERANDERLIJK 
KAPITAAL DAT LANGER DAN 5 JAAR 
BESTAAT, IN DE CATEGORIE KLASSIEKE 
GEDIVERSIFIEERDE SCPI

  PRIX DE L’INNOVATION 2018

2018

DE DOOR MARKTDESKUNDIGEN BEKROONDE  
BELEGGINGSOPLOSSINGEN VAN CORUM SINDS HUN INTRODUCTIE

2018
2017

CORUM ORIGIN WINT DE PRIJS VAN HET 
BEST PRESTERENDE GEDIVERSIFIEERDE 
VASTGOEDFONDS DAT LANGER DAN 3 JAAR 
BESTAAT

2018
2017 
2016 
2015

Alle criteria en het klassement van de Victoires des SCPI 
van het vakblad ‘Le Particulier’ zijn te vinden op 
www.corum-funds.nl.

CORUM XL, HET BESTE VAN DE VEELBELOVENDSTE 
VASTGOEDFONDSEN VAN  2019 
CORUM ORIGIN UITGEROEPEN TOT BESTE 
VASTGOEDFONDS VAN HET JAAR 2018

2018

CORUM ORIGIN ONTVING DE TROPHÉE D’OR 
TIJDENS DE SIATI IN DE CATEGORIE “NIET-
BEURSGENOTEERDE FONDSEN: DE BESTE, 
INTERNATIONALE GROEISTRATEGIE”

2015

CORUM ORIGIN UITGEROEPEN TOT BESTE 
VASTGOEDFONDS VAN HET JAAR 20172017

Door de jury van ToutSurMesFinances.com (drie criteria: 
prestaties, kwaliteit van de portefeuille, innovatieve diensten).

CORUM ORIGIN UITGEROEPEN TOT “BESTE 
VASTGOEDFONDS DAT KORTER DAN 10 JAAR 
BESTAAT” EN KREEG DE GROTE “PRIX DE 
L’INNOVATION”2018

DE CORUM-OPLOSSINGEN AAN KOP VAN DE  
IEIF-CLASSIFICATIE VAN ALLE VASTGOEDFONDSEN
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Financiële 
gegevens

GRUPO RUMOS - Porto & Braga - Portugal - Aangekocht op 9-2-2018
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aandeel gegevens
Het Financiële

CORUM ORIGIN IS 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. HET INKOMEN IS NIET GEGARANDEERD EN IS AFHANKELIJK VAN 
DE ONTWIKKELINGEN IN DE VASTGOEDMARKT. WIJ ADVISEREN EEN BELEGGINGSHORIZON VAN MINIMAAL 
8 JAAR. 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 ORIGIN.

Oprichtingsdatum: 6-2-2012
Toegankelijk voor het publiek: 6-4-2012
Inschrijvingsprijs van het aandeel vanaf 1-1-2018: € 1.060
Inschrijvingsprijs van het aandeel vanaf 31-12-2018: € 1.075
De beheermaatschappij garandeert de doorverkoop van aandelen niet.

FINANCIËLE GEGEVENS

2018 2017 2016 2015 2014

Bedrag van het nominaal kapitaal op 31-12 in duizenden € 1.186.729 912.164 677.206 407.663 185.346

Aantal aandelen op 31-12 1.376.716 1.058.195 785.622 472.927 215.019

Aantal aandeelhouders op 31-12 23.284 17.557 12.838 8.104 4.120

Beloning exclusief belastingen in € duizend van de 
beheermaatschappij voor de inschrijvingen tijdens het 
jaar

41.355 35.021 39.580 31.603 15.668

Instapprijs op 31-12[1] € 1.075 € 1.060 € 1.060 € 1.045 € 1.030

[1] Prijs betaald door de inschrijver

KAPITAALONTWIKKELING

2018 2017 2016 2015 2014

Inschrijvingsprijs op 1-1 € 1.060 € 1.060 € 1.045 € 1.030 € 1.020

Inschrijvingsprijs sinds 1-6 € 1.075 € 1.060 € 1.060 € 1.045 € 1.030

Bruto dividend uitgekeerd over het jaar[1] € 77,68 € 68,35 € 66,39 € 65,49 € 64,77

Gecumuleerde ingehouden winst per aandeel 
die recht geeft op dividend 

€ 0,01 € 4,64 € 6,04 € 5,05 € 7,09

Gecumuleerde ingehouden winst per 
ingeschreven aandeel 

€ 0,01 € 4,11 € 3,90 € 2,94 € 3,88

Effectief rendement[2] 5,57% 5,53% 5,18% 4,32% 2,89%

Dividendrendement[3] 7,28% 6,45% 6,45% 6,30% 6,31%

Ontwikkeling van de aandelenprijs[4] 0,73% 0,67% 1,35% 1,29% 1,28%

[1]  Het bedrag van het brutodividend per aandeel voor een dividendgerechtigde aandeelhouder op 1 januari van het jaar.
[2]  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 van het aandeel en de uitgekeerde inkomsten.
[3]  Dividendrendement, gedefinieerd als het brutodividend, vóór Franse en buitenlandse inhoudingen, dat uitgekeerd wordt over het jaar 2018 (inclusief het 

buitengewoon interim-dividend en het gedeelte dat als kapitaalwinst wordt uitgekeerd), gedeeld door de gemiddelde aankoopprijs van het aandeel in het 
jaar 2018.

[4]  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 koopprijs in jaar N-1.

KERNCIJFERS 

2018 2017

 TOTAAL  PER AANDEEL  TOTAAL  PER AANDEEL

(IN DUIZENDEN €) (IN €) (IN DUIZENDEN €) (IN €) 

RESULTATENREKENING[1]

Baten uit vastgoedactiviteiten 120.038 111,87 88.707 110,96

Resultaat van vastgoedactiviteiten 94.529 88,10 66.595 83,30

Resultaat boekjaar 78.480 73,14 55.974 70,02

BALANSWAARDEN[2]

Aandelenkapitaal 1.186.729 862,00 912.164 862,00

Totaal eigen vermogen 1.216.771 883,82 932.044 880,79

Vastgoed in verhuur 1.311.779 952,83 1.095.486 1.035,24

Effecten en aandelen van gecontroleerde entiteiten 109.464 79,51  -  -

Totaal overzicht van de nettoactiva 1.216.771 883,82 932.044 880,79

OVERIGE INFORMATIE[1]

 Uitkeerbare winst 82.830 77,20 58.991 73,79

 Bruto dividend[3] 84.187 78,46 54.641 68,35

VASTGOEDPORTEFEUILLE[2]

Marktwaarde van het vastgoed 1.485.948 1.079,34 1.111.652 1.050,52

Boekwaarde 1.216.771 883,82 932.044 880,79

Liquidatiewaarde 1.286.374 934,38 952.457 900,08

Vervangingswaarde 1.551.246 1.126,77 1.173.190 1.108,67

[1]  De bedragen per aandeel zijn afhankelijk van het gemiddelde 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.
[3]  Het uitgekeerde dividend per aandeel bestaat uit het operationeel dividend (€ 73,15), het buitengewoon dividend in verband met uitkering van de winst op 

de verkoop van Vélizy (€ 1,27) en de uitkering van ingehouden winst, cumulatief op 31 december 2017 (€ 4,05).

ONTWIKKELING VAN DE AANDELENMARKT
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FINANCIËLE GEGEVENS

ONTWIKKELING VAN HET FINANCIEEL RESULTAAT PER AANDEEL

IN € 2018
% VAN DE 

TOTALE OP-
BRENGSTEN

2017
% VAN DE 

TOTALE OP-
BRENGSTEN

2016
% VAN DE 

TOTALE OP-
BRENGSTEN

2015
% VAN DE 

TOTALE OP-
BRENGSTEN

2014
% VAN DE 

TOTALE OP-
BRENGSTEN

Bruto 
huurinkomsten

91,89 98,97% 88,20 98,03% 88,95 98,90% 84,95 98,50% 86,95 97%

Financiële baten[1]  - - 0,02 0,02% 0,12 0,10% 0,17 0,20% 0,16 0,20%

Diverse baten 0,96 1,03% 1,76 1,95% 0,88 1,00% 1,13 1,30% 2,55 2,80%

Herindeling  
van lasten

 - -  - -  - -  - -  - -

TOTALE 
INKOMSTEN[2] 92,85 100% 89,97 100% 89,95 100% 86,24 100% 89,66 100%

Beheervergoeding 10,28 11,07% 10,94 12,16% 10,83 12,00% 9,23 10,70% 9,67 10,80%

Overige 
beheerkosten

2,25 2,42% 1,95 2,16% 1,74 1,90% 1,54 1,80% 1,39 1,60%

Onderhoudskosten 
vastgoed

0,59 0,63% 0,50 0,56%  - -  - -  - -

Financiële lasten 2,87 3,09% 1,57 1,75% 2,57 2,90% 2,94 3,40% 2,15 2,40%

Niet-
terugvorderbare 
huurlasten

2,41 2,59% 2,72 3,02% 2,13 2,40% 1,9 2,20% 2,35 2,60%

SUBTOTAAL 
EXTERNE KOSTEN

18,39 19,81% 17,68 19,65% 17,27 19,20% 15,61 18,10% 15,56 17,40%

Netto 
afschrijvingen[3]  - -  - -  - -  - -  - -

Netto 
voorzieningen[3] 1,31 1,41% 2,25 2,50% 2,98 3,30% 2,87 3,30% 3,76 4,20%

SUBTOTAAL 
INTERNE KOSTEN

1,31 1,41% 2,25 2,50% 2,98 3,30% 2,87 3,30% 3,76 4,20%

TOTALE LASTEN[4] 19,70 21,22% 19,93 22,16% 20,25 22,50% 18,49 21,40% 19,32 21,50%

GEWOON 
RESULTAAT

73,15 78,78% 70,04 77,84% 69,7 77,50% 67,76 78,60% 70,34 78,50%

Buitengewoon 
resultaat

- - -0,02 -0,02% -0,01 - -0,25 -0,30%  - -

Mutatie 
ingehouden winst

- - -1,67 -1,85% -3,3 -3,70% -2,02 -2,30% -5,58 -6,20%

Uitgekeerde winst 
voor belastingen 
en sociale lasten

73,15 78,78% 68,35 75,97% 66,39 73,80% 65,49 75,90% 64,76 72,20%

Uitgekeerde winst 
na belastingen en 
sociale lasten

73,15 78,78% 68,35 75,97% 66,38 73,80% 65,44 75,90% 64,64 72,10%

[1] Vóór fiscale heffingen en socialezekerheidsbijdragen.
[2] Exclusief inhoudingen op de emissiepremie (agio).
[3] Dotatie opgenomen voor het boekjaar en terugboekingen.
[4] Exclusief afschrijvingen, kosten en inschrijvingscommissie ingehouden op de emissiepremie (agio).

[1] De winst op de verkoop van Vélizy is volledig uitgekeerd.

GEBRUIK VAN DE MIDDELEN

IN DUIZENDEN € 2017 MUTATIE 2018

Instroom van middelen 1.105.190 340.751 1.445.941

Leningen 146.937 98.293 245.230

Kosten koper en niet-terugvorderbare btw op beleggingen, 
ingehouden op de emissiepremie (agio)

45.809 10.333 56.142

Oprichtingskosten en kosten voor de kapitaalverhoging 
ingehouden op de emissiepremie (agio)

132.003 41.355 173.358

Koop/verkoop van gebouwen en gekapitaliseerde 
werkzaamheden

1.095.486 325.757 1.421.243

Winst op de verkoop van activa[1] - - -

MIDDELEN BESCHIKBAAR VOOR BELEGGING -21.171 61.599 40.428

[1]  Winst op de verkoop van activa
[2]  Interim-dividenden 2018, uitkering ingehouden winst 2017 en kapitaalwinst op verkoop 2018

IN DUIZENDEN € 2018 2017

BESCHIKBAAR SALDO AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR 18.865 13.985

BESCHIKBARE MIDDELEN VAN HET BOEKJAAR   

Winst van het boekjaar 78.480 55.974

Verkoop van activa[1] 1.358  -

Kapitaalverhoging (netto emissiepremie (agio)) 289.063 243.546

Mutaties in verplichtingen, exclusief verschuldigd dividend 81.288 132.625

Voorzieningen 1.413 2.249

TOTAAL BESCHIKBARE MIDDELEN 451.603 434.393

GEBRUIKTE MIDDELEN IN HET BOEKJAAR   

Mutaties in de realiseerbare waarden 32.624 42.062

Aankopen van vastgoed 346.686 335.137

Niet-uitgekeerd dividend in het vorig boekjaar 6.562 3.788

Interim-dividenden in het boekjaar[2] 75.528 48.079

Terugboekingen van afschrijvingen en voorzieningen 598 447

TOTAAL GEBRUIKTE MIDDELEN 461.998 429.513

WAARDEN BESCHIKBAAR AAN HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 8.471 18.865

STAAT VAN MIDDELEN EN BESTEDINGEN
Naast bovengenoemd overzicht van de gebruik van de middelen verstrekt de beheermaatschappij u een staat van middelen 
en bestedingen.
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Jaarrekeningen 
2018

FINANCIËLE GEGEVENS

OVERZICHT VAN DE NETTOACTIVA

IN DUIZENDEN €
2018 2017

BALANSWAARDEN GESCHATTE 
WAARDEN BALANSWAARDEN GESCHATTE 

WAARDEN

Vastgoed in verhuur 1.308.864 1.373.562 1.071.642 1.078.481

Vastgoed in uitvoering 2.915 2.915 23.844 33.171

Aandelenbelangen 109.464 109.471  -  -

Uitgestelde lasten - - - -

Voorzieningen voor vastgoedbeleggingen -4.898 - -4.247 -

TOTALE VASTGOEDBELEGGINGEN 1.416.345 1.485.948 1.091.238 1.111.652

Huurders en gekoppelde rekeningen 49.300 49.300 11.476 11.476

Overige vorderingen 50.604 50.604 36.989 36.989

Geldmiddelen en kasequivalenten 8.471 8.471 18.868 18.868

Voorzieningen voor risico’s en lasten - - - -

Financiële schulden -249.390 -249.390 -151.073 -151.073

Handelsschulden -59.470 -59.470 -76.754 -76.754

TOTAAL OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA 
UIT BEDRIJFSVOERING -200.485 -200.485 -160.494 -160.494

Totaal overlopende rekeningen 
(activa en passiva)

911 911 1.300 1.300

EIGEN VERMOGEN 1.216.771  - 932.044  -

GESCHATTE WAARDE NETTOACTIVA[1] - 1.286.374 - 952.457

[1]  Deze waarde komt overeen met de liquidatiewaarde zoals bepaald door artikel L.214-109 van de Franse wet op geld- en effectenverkeer (voormalig 
artikel 11 van wet nr. 70-1300 van 31 december 1970) en artikel 14 van besluit nr. 71-524 van 1 juli 1971.

MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN

IN DUIZENDEN € OPENINGSSITUATIE 
OP 1-1-2018 MUTATIES AFSLUITINGSSITUATIE  

OP 31-12-2018

Aandelenkapitaal 912.164 274.565 1.186.729

Geplaatst kapitaal 912.164 274.565 1.186.729

Netto emissiepremie (agio) 15.529 14.499 30.028

Emissiepremie (agio) 193.025 66.186 259.212

Inhouding op emissiepremie (agio) -177.496 -51.688 -229.184

WAARDERINGSVERSCHILLEN -  - -

RESERVES EN INGEHOUDEN WINST 3.018 -3.006 12

RESULTAAT BOEKJAAR  -  -  -

Resultaat op 31-12-2017 55.974 -55.974  -

Interim-dividenden op 31-12-2017 -54.641 54.641  -

Resultaat op 31-12-2018  - 78.480 78.480

Interim-dividenden op 31-12-2018  - -78.478 -78.478

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 932.044 284.727 1.216.771

IN DUIZENDEN € 31-12-2018

Gegarandeerde schulden 542.702

Aangegane verplichtingen inzake vastgoedbeleggingen  - 

Aangegane/ontvangen verplichtingen inzake financiële instrumenten  - 

Gegeven garanties  - 

Ontvangen garanties 50.601

Wisselborgstellingen, waarborgsommen  - 

 TOTAAL 593.303

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

VASTGOEDACTIVITEIT IN DUIZENDEN € 2018 2017

BATEN UIT VASTGOEDACTIVITEITEN   

Huren 98.592 70.508

Doorberekende lasten 9.485 5.633

Baten uit controlerende belangen  -  -

Aanverwante baten 1.029 1.405

Terugboeking van voorzieningen 598 402

Herindeling van vastgoedlasten 10.333 10.760

TOTAAL I: BATEN UIT VASTGOED 120.038 88.707

LASTEN VAN VASTGOEDACTIVITEITEN   

Lasten met hun tegenwaarde in baten 9.485 5.633

Werkzaamheden groot onderhoud  -  -

Onderhoudskosten voor het vastgoed in verhuur 632 402

Voorzieningen voor groot onderhoud 1.413 2.228

Afschrijvingen op en voorzieningen voor vastgoedbeleggingen  -  -

Overige vastgoedlasten (waarvan financiële lasten) 3.607 2.942

Lasten voor uitgevoerde aankopen 10.333 10.760

Lasten voor niet-uitgevoerde aankopen 39 147

Afschrijving van controlerende belangen  -  -

TOTAAL II: VASTGOEDLASTEN 25.509 22.112

A - RESULTAAT VAN VASTGOEDACTIVITEIT = (I-II) 94.529 66.595

BEDRIJFSBATEN   

Terugboeking van voorzieningen voor bedrijfsactiviteiten  -  -

Terugboeking van bedrijfsvoorzieningen  -  -

Herindeling van bedrijfslasten[1] 41.355 35.021

Terugboekingen van voorzieningen voor dubieuze vorderingen 606 45

TOTAAL I: BEDRIJFSBATEN 41.961 35.066

BEDRIJFSLASTEN   

Commissies beheermaatschappij[2] 52.384 43.769

Overige bedrijfslasten 2.410 1.556

Afschrijvingen op bedrijfsvoering  -  -

Voorzieningen voor bedrijfsvoering  -  -

Afschrijving van dubieuze vorderingen 1.196 21

TOTAAL II: BEDRIJFSLASTEN 55.991 45.345

B - BEDRIJFSRESULTAAT ANDERS DAN VASTGOEDACTIVITEIT = (I-II) -14.030 -10.279

RESULTATENREKENING

REKENINGEN

_4140_ CORUM ORIGIN I JAARVERSLAG 2018



IN DUIZENDEN € 2018 2017

FINANCIËLE BATEN   

Dividenden van niet-controlerende belangen  -  -

Baten van rente op lopende rekeningen  - 15

Overige financiële baten  -  -

Terugboeking van voorzieningen voor financiële lasten  -  -

TOTAAL I: FINANCIËLE BATEN  - 15

FINANCIËLE LASTEN   

Rentelasten van leningen 2.015 340

Rentelasten van lopende rekeningen  -  -

Overige financiële lasten  -  -

Afschrijvingen  -  -

TOTAAL II: FINANCIËLE LASTEN 2.015 340

C - FINANCIEEL RESULTAAT = (I-II) -2.015 -325

BUITENGEWONE BATEN   

Buitengewone baten  - 13

Terugboeking van buitengewone voorzieningen  -  -

TOTAAL I: BUITENGEWONE BATEN  - 13

BUITENGEWONE LASTEN   

Buitengewone lasten 4 30

Afschrijvingen en bijzondere voorzieningen  -  -

TOTAAL II: BUITENGEWONE LASTEN 4 30

D - BUITENGEWOON RESULTAAT = (I-II) -4 -17

NETTO RESULTAAT (A+B+C+D) 78.480 55.974

[1] De herindeling van bedrijfslasten komt overeen met de inschrijvingscommissies
[2] Waarvan de inschrijvingscommissies voor € 41.355 duizend

FINANCIËLE GEGEVENS

Onderstaande toelichting maakt integraal deel uit van de 
jaarrekening die opgesteld is conform:

  de bepalingen van de gewijzigde ANC-regelgeving 
nr. 2014-03 van 5 juni 2014 met betrekking tot 
het  a lgemene rekeningstelsel ,  met name in 
overeenstemming met het voorzichtigheids- en 
continuïteitsbeginsel, constante methodes en de 
scheiding van boekjaren;

  de specifieke regelgeving die van toepassing is op 
Franse vastgoedbeleggingsmaatschappijen (Sociétés 
Civiles de Placement Immobilier, SCPI), bedoeld in 
2° van artikel L.214-1 en in artikelen L.214-86 tot 214-
120 van de Franse wet op geld- en effectenverkeer 
en de aanpassingen voorzien door ANC-regelgeving 
nr. 2016-03 van 15 april 2016, bekrachtigd bij besluit 
van 7 juli 2016.

 
Volgens de bepalingen van artikel 121-1 van ANC-
regelgeving nr. 2016-03 zijn de jaarcijfers van SCPI’s 
samengesteld uit:

  een overzicht van de nettoactiva;
  een mutatieoverzicht van het eigen vermogen;
  een staat van niet  in de balans opgenomen 
verplichtingen;

  een resultatenrekening; 
  een toelichting.

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 het overzicht van de 
nettoactiva: geen afwijkingen.

TOELICHTINGEN OP DE 
WAARDERINGSMETHODEN 

BELANGRIJKSTE WAARDERINGSGRONDSLAGEN 
VOOR VASTGOED IN VERHUUR
Het vastgoed in verhuur is opgenomen in het overzicht 
van de nettoactiva (balanswaarden) tegen kostprijs, als 
daar reden toe is verhoogd met het bedrag van groot 
onderhoud dat uitgevoerd is ten behoeve van de verhuur, 
overeenkomstig artikel 213-8 van ANC-regelgeving  
nr. 2014-03.

MARKTWAARDE VAN HET VASTGOED
Op grond van de bepalingen die van toepassing zijn op 
CORUM Origin is in de kolom “Geschatte waarden” van 
het overzicht van de nettoactiva de marktwaarde van het 
vastgoed in verhuur opgenomen, evenals de nettowaarde 
van de overige activa van het fonds.
De aldus verkregen waarde komt overeen met de 
liquidatiewaarde zoals bepaald door artikel L.214-106 en 
R.214-157-1 van de Franse wet op geld- en effectenverkeer.

De taxaties en de herwaarderingen zijn opgesteld op grond 
van de regels van het professionele handvest van taxateurs, 
conform de aanbeveling van de Franse Autoriteit Financiële 
Markten en de Conseil National de la Comptabilité 
(nationale raad van financiële verslaglegging) van oktober 
1995.
De taxateur bepaalt de waarde van een vastgoed in verhuur 
op basis van twee methodes:

  de methode die de referentiewaarde rechtstreeks 
vergelijkt met recente, vergelijkbare transacties;

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

WAARDERING VAN AANDELENBELANGEN IN BEZIT
De aandelen van gecontroleerde ondernemingen 
die voorkomen in de kolom “Balanswaarden” van het 
overzicht van de nettoactiva worden opgenomen tegen 
de aanschafwaarde (aankoopprijs van de aandelen en 
bijkomende kosten).

De geschatte waarde van aandelen van gecontroleerde 
ondernemingen is gebaseerd op dezelfde berekenings-
methoden die door de taxateur worden gebruikt voor de 
waardering van alle vastgoedactiva. 

AFSCHRIJVINGEN EN INHOUDINGEN OP DE 
EMISSIEPREMIE (AGIO)

De koopkosten worden ingehouden op de emissiepremie 
(agio).
De inschrijvingscommissies betaald aan de beheer-
maatschappij worden ingehouden op de emissiepremie 
(agio), conform de statuten.

TOELICHTING OP DE JAARREKENING
RESULTATENREKENING (vervolg)
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INFORMATIE OVER VASTE ACTIVA

IN DUIZENDEN € BRUTO WAARDEN 
OP 1-1-2018 TOENAME AFNAME BRUTO WAARDEN 

OP 31-12-2018

Grond en vastgoed in verhuur 1.055.892 249.981 16.146 1.289.728

Vastgoed in uitvoering 23.844 1.459 22.388 2.915

Kosten koper 15.750 3.632 246 19.136

Aandelenbelangen  - 109.464  - 109.464

Overige financiële vaste activa 18 715  - 732

TOTAAL 1.095.503 365.252 38.780 1.421.975

INFORMATIE OVER VASTE ACTIVA IN AANBOUW

IN DUIZENDEN €
2018

BOEKWAARDEN GESCHATTE 
WAARDEN

Düsseldorf 2.528 2.528

Frankfurt 374 374

Overige 13 13

TOTAAL 2.915 2.915

STAAT VAN VOORZIENINGEN VOOR GROOT ONDERHOUD

IN 
DUIZENDEN 
€

VOORZIENING 
OP 1-1-2018

DOTATIE TERUGBOEKING
VOORZIENING 
OP 31-12-2018AANGEKOCHT 

VASTGOED
BESTAAND 
VASTGOED

VERKOCHT 
VASTGOED

BESTAAND 
VASTGOED

Bedrag 4.247 413 1.000 164 598 4.898

IN DUIZENDEN € STARTDATUM BEDRAG VAN DE VOORZIENING

Verwachte uitgaven voor N+1 1-1-2019 2.248

Verwachte uitgaven voor N+2 1-1-2020 1.413

Verwachte uitgaven voor N+3 1-1-2021 589

Verwachte uitgaven voor N+4 1-1-2022 512

Verwachte uitgaven voor N+5 1-1-2023 137

TOTAAL  4.898

FINANCIËLE SCHULDEN
De financiële verplichtingen bedragen € 249.390 duizend en bestaan uit bankleningen (inclusief rente) voor € 245.230 duizend 
en ontvangen waarborgsommen voor € 4.892 duizend.

UITSPLITSING VAN DE BALANSPOSTEN IN DUIZENDEN € 2018 2017

Leningen 245.230 146.942

Kortlopende bankleningen - -

TOTAAL SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN 245.230 146.942

TOTAAL ONTVANGEN WAARBORGSOMMEN 4.892 4.182

UITSPLITSING NAAR RESTERENDE LOOPTIJD MINDER DAN  
1 JAAR [1-5 JAAR] MEER DAN  

5 JAAR TOTAAL

LENINGEN TEGEN VASTE RENTE 9.242 17.375 - 26.617

Af te lossen leningen 9.242 17.375 - 26.617

Bulletleningen - - - 0

LENINGEN TEGEN VARIABELE RENTE 177.865 40.749 - 218.613

Af te lossen leningen 2.050 40.749 - 42.799

Bulletleningen 175.815 - - 175.815

TOTAAL 187.106 58.124 - 245.230

OVERIGE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

IN DUIZENDEN € 2017
BETALINGEN 

AAN DE FISCALE 
AUTORITEITEN

TERUGBETALINGEN 2018

Deposito’s en waarborgsommen 18 715 - 732

TOTAAL 18 715 - 732

IN DUIZENDEN € 31-12-2018

Het resultaat van boekjaar luidt als volgt:
  De uitkering van interim-dividenden van januari tot november tot:
  Het twaalfde en laatste interim-dividend, dat in januari 2019 is uitgekeerd:

78.480
69.831
8.649

NOG UIT TE KEREN -

 RESULTAAT BOEKJAAR

IN DUIZENDEN € 31-12-2018

+ Winst op de verkoop van vastgoed 1.491

- Reeds betaalde belastingen namens natuurlijke personen 69

- Voorzieningen/vergoedingen van de beheermaatschappij 133

- Uitkering over de winst op de verkoop van activa 1.289

 = WINST OP DE VERKOOP VAN VASTGOED -

WINST OP DE VERKOOP VAN VASTGOED

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De aandelenbelangen in bezit* zijn per 31 december 2018 als volgt samengesteld.

BEDRIJF IN BEZIT  
(IN DUIZENDEN €)

KOOPDATUM
BOEK-

WAARDE 
GESCHATTE 

WAARDE 
AANDELEN- 

KAPITAAL
RESULTAAT 

2018
EIGEN 

VERMOGEN
AANGEHOUDEN 

GEDEELTE

Koy Inari Saariseläntie 7 28-6-2018 8.988 9.119 2,5  - 1.183 100%

Koy Kemi Hahtisaarenkatu 3 28-6-2018 14.383 14.032 2,5  - 1.508 100%

Koy Kuusamo Kylpylätie 5 28-6-2018 16.389 16.560 2,5  - 868 100%

Koy Rauma Aittakarinkatu 9 28-6-2018 6.171 6.750 2,5  - 1.505 100%

Koy Sotkamo Katinkullantie 15 28-6-2018 11.211 11.165 2,5  - 415 100%

Koy Turku Eerikinkatu 28 28-6-2018 14.420 14.545 2,5  - 1.608 100%

Skanska HQ 10-7-2018 37.901 37.300 17.962,5  - 18.374 100%

TOTAAL 109.464 109.471 17.978 - 25.461

*Gecontroleerd volgens ANC-regelgeving 2016-03.

FINANCIËLE GEGEVENS

INFORMATIE OVER HET OVERZICHT VAN DE NETTOACTIVA EN HET EIGEN VERMOGEN

INFORMATIE OVER EIGEN VERMOGEN
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SCHULDEN IN DETAIL

UITSPLITSING VAN DE BALANSPOSTEN IN DUIZENDEN € 2018 2017

Leningen 245.230 146.942

Kortlopende bankleningen  -  -

TOTAAL SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN 245.230 146.942

TOTAAL ONTVANGEN WAARBORGSOMMEN 4.892 4.182

Huurders-crediteuren 4.923 2.789

Leveranciers en gekoppelde rekeningen 9.285 28.711

Overheden en andere collectieve instellingen 31.402 26.629

Eigenarenverenigingen 5.182 4.979

Aandeelhouders-crediteuren  - 13.646

Schulden over de uitkering 8.678  -

Uitgestelde baten  - 44

TOTAAL 59.470 76.798

IN € DUIZEND  

Lasten met hun tegenwaarde in baten 9.485

Onderhoudskosten voor het vastgoed in verhuur 632

Voorzieningen voor groot onderhoud 1.413

Overige vastgoedlasten 3.607

Lasten voor uitgevoerde aankopen 10.333

Lasten voor niet-uitgevoerde aankopen 39

TOTAAL II: VASTGOEDLASTEN 25.509

LASTEN VAN VASTGOEDACTIVITEITEN

De lasten van vastgoedactiviteiten zijn als volgt samengesteld:
  lasten met hun tegenwaarde in baten voor € 9.485 duizend zijn samengesteld uit aan huurders doorberekende kosten;
  de dotaties voor voorzieningen voor groot onderhoud vertegenwoordigen € 1.413 duizend en moeten gekoppeld worden 
aan de terugboekingen op voorzieningen voor groot onderhoud ter waarde van € 598 duizend.

De andere vastgoedlasten bedragen € 3.607 duizend en komen overeen met niet-terugbetaalde kosten en rentekosten 
gerelateerd aan de activiteit.

FINANCIËLE GEGEVENS

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Geen.

VORDERINGEN IN DETAIL

UITSPLITSING VAN DE BALANSPOSTEN IN DUIZENDEN € 2018 2017

VORDERINGEN OP HUURDERS  

Vorderingen op huurders 19.765 10.846

Dubieuze vorderingen 2.720 630

Afschrijving van de vorderingen op huurders -939 -328

TOTAAL 21.545 11.148

UITSPLITSING VAN DE BALANSPOSTEN IN DUIZENDEN € 2018 2017

OVERIGE VORDERINGEN  

Schulden voortvloeiend uit vaste activa - voorschotten 25.354  -

Handelsschulden - debiteuren 1.462  -

Te ontvangen rentes of dividenden  -  -

Overheid en andere collectieve instellingen 44.624 27.908

Eigenarenverenigingen 1.572 868

Aandeelhouders-debiteuren 4.024 8.540

Vorderingen op de uitkering 1.323  -

Vooruitbetaalde kosten 911 1.344

TOTAAL 79.269 38.661

WAARDE VAN HET BEDRIJF OP 31 DECEMBER 2018
Overeenkomstig de geldende bepalingen zijn bij de afsluiting van het boekjaar de volgende waarden bepaald:

  boekwaarde, dat wil zeggen de waarde die voortvloeit uit het overzicht van de nettoactiva;
  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 voor 1.376.716 aandelen op 31 december 2018.

2018 IN DUIZENDEN € 2018 PER AANDEEL 2017 IN DUIZENDEN € 2017 PER AANDEEL

Vastgoedbeleggingen 1.416.345 - 1.091.238 -

Overige netto activa[1] -199.574 - -159.194 -

BOEKWAARDE 1.216.771 € 883,82 932.044 € 880,79

Marktwaarde van het vastgoed in verhuur 1.485.948 - 1.111.652 -

Overige netto activa[1] -199.574 - -159.194 -

LIQUIDATIEWAARDE 1.286.374 € 934,38 952.457 € 900,08

Kosten voor de aankoop van 
het vastgoed van de SCPI op de 
afsluitingsdatum van het boekjaar[2]

98.667 6,64% 80.372 7,23%

Inschrijvingscommissies  
op het moment van de vervanging

166.205 11,96% 140.361 11,96%

VERVANGINGSWAARDE 1.551.246  € 1.126,77 1.173.190  € 1.108,67 

[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 activa” heeft 
betrekking op de overbelegging van de middelen.

[2]  De notariskosten zijn gebaseerd op de taxatiewaarden die wij op 31 december 2018 ontvingen.

INFORMATIE OVER DE ACTIVA EN PASSIVA UIT BEDRIJFSVOERING

IN € DUIZEND  

Huren 98.592

Doorberekende lasten 9.485

Aanverwante baten 1.029

Terugboeking van voorzieningen 598

Herindeling van vastgoedlasten 10.333

TOTAAL I: BATEN UIT VASTGOED 120.038

BATEN UIT VASTGOEDACTIVITEITEN

De huren en aan huurders doorberekende kosten vertegenwoordigen 89% van aan de activiteit gerelateerde baten.
De herindeling van vastgoedlasten komt overeen met de mutatierechten.

INFORMATIE OVER DE RESULTATENREKENING
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FINANCIËLE GEGEVENS

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

GEGARANDEERDE SCHULDEN
Als onderdeel van de leningen voor de gedeeltelijke financiering van aankopen in het boekjaar zijn de kredietgevers echte 
rechten verleend (retentierecht of hypotheek) op de gefinancierde activa.

Nieuw doorlopend krediet afgesloten bij ING op 22 december 2018. Maximaal te lenen bedrag € 54 miljoen.

BEDRIJFSBATEN
De bedrijfsbaten ter waarde van € 41.961 duizend bestaan uit:

  de post voor de herindeling van bedrijfslasten voor een bedrag van € 41.355 duizend, overeenkomend met de 
inschrijvingscommissies;
  de post voor terugboekingen van voorzieningen voor dubieuze vorderingen voor een bedrag van € 606 duizend.

BEDRIJFSLASTEN
In overeenstemming met de statuten van de SCPI heeft de beheermaatschappij voor het boekjaar 2018 € 52.384 duizend 
ontvangen, als volgt uitgesplitst:

  12,4% exclusief belastingen van de geïncasseerde huurinkomsten exclusief belastingen voor de beheerkosten, zijnde 
€ 11.029 duizend;
  11,964% inclusief belastingen van de inschrijvingsprijs, zijnde € 41.355 duizend. 

De overige bedrijfslasten ter waarde van € 2.410 duizend bestaan uit:
  diverse vergoedingen en kosten, voor € 1.112 duizend;
  belastingen en heffingen, voor € 1.122 duizend;
  verlies op oninbare vorderingen, voor € 176 duizend.

FINANCIEEL RESULTAAT
Het financieel resultaat bedraagt - € 2.015 duizend en bestaat uit rente op leningen.

BUITENGEWOON RESULTAAT
Het buitengewoon resultaat bedraagt - € 4 duizend en bestaat uit betaalverzuimboetes.

KREDIETLIJN TYPE GARANTIES ACTIVA

GEGARANDEERDE 
BEDRAGEN, 
GEGEVENS  

IN DUIZENDEN € 

Crédit Agricole - 2014
Ingeschreven hypotheek 
5% / niet-ingeschreven 
hypotheek 95%

Lognes 9.900

Palatine - 2014 Ingeschreven hypotheek Technoparc/La Courrouze/Val Plaza 17.290

BPI France - 2014 Ingeschreven hypotheek Lieusaint 13.000

Bayern LB - 2015 Ingeschreven hypotheek Neu-Isenburg 22.800

LBBW - 2015 Ingeschreven hypotheek Frankfurt 84.900

BNP Fortis - 2014 Hypotheekbelofte Brussel 13.000

BPVF - 2017 Ingeschreven hypotheek Meudon/Marignane/Novotel Schipol 76.730

Palatine - 2017 Ingeschreven hypotheek

Brétigny/Beaune/Amiens/Forgeval/Parc 
de la Conterie/Newton/Europa/Saint-
Nazaire/Thermes de Foncaude/Hambourg/
Vianen/ Den Haag (KPN)/Eindhoven (Van 
Gansewinkel)/Venlo (Trends & Trade) 

164.882

ING - 2018 Ingeschreven hypotheek

Leiden (Zenikdreef 12 en 16)/Leiderdorp 
(Simon Smitweg)/Zoetermeer (Röntgenlaan)/
Hoofddorp (Taurusavenue)/Nijmegen (Nieuwe 
Dukenburgseweg 11)/Rosmalen (Graafsebaan 
67)/Leiderdorp (Simon Smitweg 18)

140.200

DEKKINGSINSTRUMENTEN TYPE AANVANGSDATUM GEKOPPELDE  
LENING

NOMINAAL  
IN € MILJOEN

VARIABELE 
RENTE

UITOEFEN-
PRIJS

Afdekkingstransactie - 
rentecap Dekking 26-9-2018 Palatine 120 Euribor 3M 1%

Afdekkingstransactie - 
rentecap Dekking 1-1-2016 Crédit 

Agricole 5 Euribor 3M 1%

Afdekkingstransactie - 
rentecap Dekking 20-11-2016 Palatine 4,4 Euribor 3M 1%

AANGEGANE/ONTVANGEN VERPLICHTINGEN INZAKE FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Gebruik van dekkingsinstrumenten op 3 kredietlijnen

WAARBORGSOMMEN/ONDERPANDEN ONTVANGEN VAN HUURDERS
De ontvangen garanties komen overeen met de verbintenissen van onze huurders in het geval van niet-betaling.
Het gaat hier om verschillende soorten verbintenissen, namelijk:

  Waarborgsom van de moedermaatschappij
  Bankgarantie ter waarde van 6 maanden huur
  Bankgarantie ter waarde van 8 maanden huur
  Bankgarantie ter waarde van 9 maanden huur
  Bankgarantie ter waarde van 12 maanden huur

OVERIGE INFORMATIE

Geen.

INFORMATIE OVER TRANSACTIES MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN

IN DUIZENDEN €
2018 2017

BOEKWAARDEN
GESCHATTE 

WAARDEN
BOEKWAARDEN

GESCHATTE 
WAARDEN

Grond en vastgoed in verhuur     

Kantoren 586.001 626.280 571.746 594.274

Industrie 139.645 150.550 40.711 41.934

Winkels 332.609 343.400 280.159 286.152

Logistiek 108.997 109.250 49.184 51.734

Gezondheidszorg 9.990 10.573 9.990 10.847

Hotels 221.473 243.409 105.860 123.484

TOTAAL 1.398.714 1.483.462 1.057.650 1.108.425

UITSPLITSING VAN DE VASTGOEDWAARDE
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GEDETAILLEERDE INVENTARIS

FINANCIËLE GEGEVENS

INDUSTRIE

St Nazaire, ZAC de Brais 
Îlot 7, 44600 ST NAZAIRE 7.092 25-6-2014 7.415 266 7.150 7.060

GEZONDHEIDSZORG

Therme de Foncaude, 
34990 JUVIGNAC 4.401 20-9-2013 10.517 527 9.990 10.573

INDUSTRIE

Marignane,  
route de Martigues,  
13700 MARIGNANE

4.081 30-7-2015 5.367 120 5.247 5.300

HOTELS  

Brétigny,  
7 route des Champcueils,  
91220 BRÉTIGNY

1.018 25-6-2014 1.875 146 1.729 1.620

Beaune, 1 rue André 
Ampert, 21200 BEAUNE 1.181 25-6-2014 1.565 125 1.441 1.326

Amiens, ZAC de l'Arc, 
80330 LONGUEAU 1.186 25-6-2014 2.892 212 2.681 2.663

WINKELS  

Amnéville,  
winkelscentrum  
Le Marché des Thermes,  
57360 AMNEVILLE

468 31-10-2012 1.156 1.156 470

Le Creusot,  
5/17 rue de Pologne,  
71150 LE CREUSOT

3.314 22-3-2013 4.301 173 4.128 4.630

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

PORTUGAL

WINKELS  

Avenida da Liberdade  
nº. 678-7121 BRAGA 2.170 11-4-2014 4.530 380 4.150 5.300

Gandra, freguesia de 
Mazedo, concelho de 
Monção, MONÇÃO

22.607 19-12-2014 31.148 2.447 28.700 32.580

Estrada Municipal 627  
Molelos 3460- 482 
TONDELA
Av. Mesquita Gavião  
n.º 206 - Lugar da Torre 
4730-010 VILA VERDE    
Pia dos Neves - Freguesia 
de S. João 4815 VIZELA
Concelho de Vila Nova de 
Cerveira - VILA NOVA DE 
CERVEIRA

KANTOREN  

SAOLAZARO - Rua 
Augusto Veloso 140 
BRAGA

8.600 9-2-2018 4.740 349 4.392 4.600

GAVETO.PORTO - Largo 
Mompilher 22-24 - PORTO 2.338 9-2-2018 5.127 368 4.759 4.900

CANARISCHE EILANDEN 

WINKELS  

Avenida Los Menceyes 
CALETILLAS

10.542 26-6-2014 14.432 432 14.000 16.600

Avenida El Puente, s/n 
Santa Cruz de la Palma  
EL PUENTE
Avenida Carlos Francisco 
Lorenzo Navarro,  
s/n LOS LLANOS
Granadilla de Abona  
SAN ISIDRO

REGIO SECTOR
OPPERVLAK 

IN M²

KOOP- 
DATUM

PRIJS INCLUSIEF 
MUTATIERECHTEN 

EN MAKELAARS-
KOSTEN  

IN € DUIZEND

RECHTEN,  

BELASTINGEN 

EN K.K. 

PRIJS EXCLUSIEF 
RECHTEN,  

BELASTINGEN  
EN K.K. 

IN € DUIZEND

SCHATTING 
2018

IN DUIZENDEN €

FRANKRIJK

KANTOREN  

Parc Faraday, Bâtiment 2,  
1 avenue Christian Doppler, 
77700 SERRIS

775 24-7-2012 1.780 90 1.690 1.730

Lognes, 3/5 allée  
du Haras, ZAC Le 
Mandinet,  
77185 LOGNES

4.484 11-12-2013 10.098 754 9.345 9.900

Les Ulis, 1 avenue  
du Pacifique,  
91940 LES ULIS

17.620 20-6-2014 18.889 1.308 17.581 19.500

Meudon, 5/7 rue Jeanne 
Braconnier, 
92360 MEUDON

6.446 31-1-2017 12.389 1.119 11.269 12.330

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

675 30-11-2012 1.171 71 1.100 590

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

883 11-7-2013 1.887 61 1.827 1.900

Parc de la Conterie 2, 
12 rue Léo Lagrange, 35131 
CHARTRES DE BRETAGNE

1.304 15-11-2013 2.228 93 2.135 2.300

Newton, 1 rue Pierre 
Adolphe Bobierre 
44000 NANTES

2.042 19-12-2013 4.542 103 4.439 4.630

Europa,  
18 rue de Norvège,  
44000 NANTES

3.634 19-12-2013 8.457 346 8.111 8.800

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

15.519 1.005 14.514 14.800

Forgeval, Site de Forgeval, 
rue Macarez, 
59300 VALENCIENNES

1.355 18-12-2012 2.471 51 2.420 2.210

Denain, 
4/6 allée du 24 juillet 1712,  
59220 DENAIN

1.770 7-6-2013 3.629 79 3.550 3.320

LIMAY - Zone Industrielle 
Les Grands Vals,  
78520 LIMAY

13.817 15-9-2017 12.853 255 12.597 14.400

KANTOREN/WINKELS

Lieusaint, rue de la Mixité,  
77127 LIEUSAINT 5.568 23-12-2014 13.177 901 12.276 13.000

KANTOREN/ACTIVITEITEN

Actipark, ZA de la 
Pentecôte, 7/11 rue Jean 
Rouxel, 44700 ORVAULT

1.862 30-5-2012 1.545 1.545 1.320

LOGISTIEK

Pylos, 1, rue Adrienne 
Bolland, 44980 SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE

4.863 21-11-2013 8.615 249 8.366 8.250

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

NEDERLAND

WINKELS

Nieuwe Dukenburgseweg 11 
6435 AD NIJMEGEN 6.210 28-4-2015 7.168 468 6.700 6.600

Floralaan 31 
5928 RD VENLO 20.027 12-1-2016 15.953 953 15.000 15.700

Breda - Steenakker 
Grenssteen 1-19 
4815 PP, BREDA

20.757 18-6-2018 20.133 1.377 18.756 20.150

Capelle aan den IJssel 
Hoofdweg 46 2908 LC  
CAPELLE AAN DEN IJSSEL

9.599 28-12-2018 12.042 682 11.360 11.560

Bergschenhoek  
Leeuwenhoekweg 2  
2661 CZ 
BERGSCHENHOEK

8.914 28-12-2018 10.536 596 9.940 9.780

KANTOREN

Röntgenlaan 75 2719 DX 
ZOETERMEER 16.295 1-9-2015 32.222 2.222 30.000 27.100

Zernikedreef 16 2333 CL 
LEIDEN 4.262 30-3-2016 13.106 206 12.900 13.500

Simon Smitweg 14-16, 2353 
GA LEIDERDORP 1.935 25-4-2016 5.486 386 5.100 5.600

Ingenieur DS Tuijnmanweg 
1 d-3-5 4131 PN VIANEN 6.687 23-5-2016 8.805 605 8.200 7.500

Manplein 55 - 2516 CK DEN 
HAAG 19.559 23-9-2016 40.435 2.635 37.800 42.000

Laan op Zuid 391-469 3072 
DB ROTTERDAM 24.270 7-12-2016 51.395 3.395 48.000 49.200

Zernikedreef 12 - 2333 CL 
LEIDEN 5.223 21-12-2016 16.460 1.093 15.367 16.500

Olympus, Simon Smitweg 
18, 2353 GA LEIDERDORP 2.721 20-1-2017 7.564 94 7.470 7.920

Flight Forum 240, 5657 DH 
Eindhoven 8.740 14-4-2017 17.206 1.031 16.175 15.100

Hoofddorp, Taurusavenue 
111 2132 LS, HOOFDDORP 17.257 20-6-2017 51.127 3.527 47.600 47.800

Rosmalen - Heijmans 
Graafsebaan 67 - 5248 JT 
ROSMALEN

8.209 2-3-2018 14.734 984 13.750 15.180

Hoofddorp - The Red Office 
Wegalaan 30-46 2132 JC 
HOOFDDORP

3.890 1-6-2018 6.295 395 5.900 6.100

HOTELS

12 Taurusavenue  
2132 LS HOOFDDORP 17.554 24-6-2015 46.494 682 45.813 59.100

Den Haag Indigo 2.580 10-11-2016 9.922 922 9.000 11.100

INDUSTRIE

Oosterhout Everdenberg 
50, 4902 TT, 
OOSTERHOUT

6.828 29-12-2017 5.494 344 5.150 5.140

LOGISTIEK

De Schans 15 - 2405 XX 
ALPHEN AAN DEN RIJN 45.974 21-12-2016 24.114 1.268 22.845 25.100

DUITSLAND

WINKELS

Kapuzinerstrasse  
3-11-41061- 
MÖNCHENGLADBACH

10.948 13-5-2015 13.325 1.075 12.250 9.400

Friedrich Ebert Damm  
124-134,22047, 
HAMBURG

23.887 22-9-2015 46.681 2.617 44.064 43.400

KANTOREN

Siemenstrasse 10 - 63263 
NEU ISENBURG 8.400 17-10-2014 19.214 1.314 17.900 22.800

EUROPARK, Wilhelm Fay 
Strasse 31-37,65936, 
FRANKFURT

47.950 30-7-2015 75.869 5.378 70.491 84.900

SLOVENIË

WINKELS

Nemcavci 66,9000,  
MURSKA SOBOTA 6.547 11-9-2015 7.250 200 7.050 7.000

LOGISTIEK

Ljubjana (logistiek en 
kantoren) - Zgornji Brnik 
130F - 4210 - BRNIK 
AERODROM

37.136 1-11-2018 57.263 194 57.069 53.900

IERLAND

WINKELS

Old Kinsale Road 
Co.Cork CORK 4.100 4-4-2016 8.480 305 8.175 8.200

KANTOREN

Voxpro, Loughmaton 
Technology Park Mahon, 
T12 TD93, CORK 

11.387 26-5-2017 17.916 566 17.350 17.950

Joyce Court block A&B 
Talbot Street, D01 FV59, 
DUBLIN

6.097 31-10-2017 14.770 1.020 13.750 14.880

Galway - HPE - Ballybane 
Road - NE2 2003 - 
GALWAY

8.327 29-9-2017 21.503 1.503 20.000 23.900

ESTLAND

WINKELS

Kangelaste Prospekt 29, 
20607 NARVA 13.542 21-6-2017 16.770 70 16.700 17.070

LETLAND

KANTOREN

Riga (kantoor/winkel/logis-
tiek) - Toma Iela 4 - 76614 
- HARJU MAAKOND

9.350 17-12-2018 14.595 145 14.450 14.520

ITALIË

WINKELS

Castel, Via Salecito 1, 40013 
CASTEL MAGGIORE 17.402 6-10-2017 20.554 423 20.130 20.600

Curtatone, Via Donatori di 
Sangue 2, 46010 LEVATA 3.605 6-10-2017 3.581 90 3.491 3.600

Misterbianco Corso 
Karl Marx 13, 95045 
MISTERBIANCO

10.567 6-10-2017 15.985 333 15.652 16.000

Modena Via Virgilio 51, 
41123 MODENA 11.964 6-10-2017 10.971 235 10.736 11.000

Osimo via dell’Industria 27, 
60027 OSIMO 4.248 6-10-2017 5.513 128 5.385 5.500

Parma Largo Ambra 
Cacciari 7a, 43122 PARMA 10.017 6-10-2017 9.914 214 9.700 10.000

Rimini Via Tolemaide 130, 
47900 RIMINI 5.228 6-10-2017 5.596 130 5.466 5.600

Surbo Via Francia 23, 
73010 SURBO 11.641 6-10-2017 10.478 225 10.252 10.600

Vent Via S Rocco 
Fraz Bevera,  
18039 VENTIMIGLIA

5.297 6-10-2017 8.322 134 8.188 8.400
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FINANCIËLE GEGEVENS

[1]  Controlerende belangen.

BEHEERKOSTEN PERCENTAGE GRONDSLAG BEDRAG 2018  
IN DUIZENDEN €

Beheervergoeding in de eurozone 13,20%  
(incl.belastingen)

Geïnde huren (excl. bel.) en netto 
financiële baten 11.030

Overdrachtscommissie aandelen € 240 Vast bedrag voor elke overdracht Niet significant

Commissie over de vermogenswinst 
op vastgoed

0,75%  
(incl. belastingen)

Nettoprijs verkoper als de 
meerwaarde 133

Commissie voor toezicht en 
controle op de uitvoering van 
werkzaamheden

1%  
(excl. belastingen) Bedrag van de werkzaamheden 0

BEHEERKOSTEN

KANTOREN

GB 01, Via Trento, 20871 
VIMERCATE 8.119 6-12-2017 18.361 1.161 17.200 18.200

Venise - Via Terraglio 17 
30174 - VENETIË 22.100 29-10-2018 19.506 1.006 18.500 21.900

KANTOREN/ACTIVITEITEN

Via Trentino 23 
35043 MONSELICE 48.272 30-5-2016 25.147 1.647 23.500 24.400

Viale Europa 2 
24040 STEZZANO 33.826 8-11-2016 63.091 2.846 60.245 66.300

FINLAND

WINKELS

Pori Horninkatu 1,  
28100 PORI 6.142 27-11-2017 9.872 492 9.380 9.740

Forum, Raahe 
Rakentajankatu 6,  
92130 RAAHE

4.820 5-12-2017 5.361 231 5.130 5.100

Forum, Loviisa Porvoonkatu 
2, 07900 LOVIISA 2.520 5-12-2017 3.416 146 3.271 3.300

Forum, Orivesi Kaajantie 1, 
35300 ORIVESI 2.508 5-12-2017 3.416 146 3.271 3.300

Forum, Kauhava Kauppatie 
86, 62200 KAUHAVA 4.928 5-12-2017 5.499 230 5.269 5.300

Lahti Kartanonkatu 2 
Jalkarannantie 1 
Lahdenkatu 2 
15110 LAHTI

1.760 19-12-2017 4.281 221 4.060 4.320

KANTOREN

Lahti - BW Tower 
Askonkatu 2 - 15100 LAHTI 7.776 20-6-2018 22.077 1.102 20.974 20.500

Helsinki - Skanska HQ 
Nauvontie 18 - 280 
HELSINKI[1]

9.129 10-7-2018 37.845 47 37.901 37.300

HOTELS

Capman - Kemi 
Hahtisaarenkatu 3 
94100 KEMI[1]

5.495 28-6-2018 14.383 60 14.383 14.100

Capman - Rauma 
Aittakarinkatu 9 
26100 RAUMA[1]

4.000 28-6-2018 6.171 60 6.171 6.800

Capman - Turku 
Eerikinkatu 28-30 
20100 TURKU[1]

7.200 28-6-2018 14.420 60 14.420 14.700

Capman - Katinkulta 
Katinkullantie 15  
88610 VUOKATTI[1]

4.723 28-6-2018 11.211 60 11.211 11.200

Capman - Kuusamen 
Kylpyläntie 5 -  
93600 - KUUSAMO[1]

12.100 28-6-2018 16.389 60 16.389 16.600

Capman - Saariselke 
Saariseläntie 7 
99830 - SAARISELKÄ[1]

10.001 28-6-2018 8.988 121 8.988 9.200

BELGIË

KANTOREN

Kleine Kloosterstraat 10-
12, 1932 SINT STEVENS 
WOLUWE

7.573 29-9-2014 15.004 1.429 13.575 13.000

HOTELS

Pelikaanstraat 10-16 
2000 ANTWERPEN 6.580 2-6-2016 17.016 2.319 14.697 19.900

SPANJE

HOTELS

Girona, Miquel Marti Pol, 11,  
17190 GIRONA 2.493 11-5-2017 2.611 45 2.565 2.700

Mollet,  
Av. Rabassaires 46, 08100 
MOLLET DEL VALLES

2.048 11-5-2017 4.451 39 4.412 4.600

Granollers,  
Calle Valldoriolf 1,  
08520 GRANOLLERS

3.009 11-5-2017 3.538 38 3.500 3.600

Viladecans, Avenida Olof 
Palme, 24  
08840 VILADECANS

3.000 11-5-2017 13.551 48 13.503 13.700

Figueres, Poligon Vilatenim 
Sud, Avinguda de Roses, 
17600 FIGUERES

2.248 11-5-2017 3.357 82 3.275 3.400

Albacete, Avenida Escritor 
Rodrigo Rubio, 11,  
02206 ALBACETE

2.497 11-5-2017 3.734 37 3.697 3.800

Paterna, Ciutat de Llíria 4, 
46980, PATERNA 2.500 11-5-2017 1.441 41 1.400 1.500

Fuenlabrada, Calle de 
Valparaiso 6,  
28944 FUENLABRADA

5.143 11-5-2017 4.347 50 4.297 4.500

INDUSTRIE

Route de Villena Km 8 
30510 YECLA 23.904 10-5-2016 25.067 844 24.223 25.700

Yecla 2 - Calle Ctra. de 
Villena, 8 - 30510 YECLA 14.341 5-6-2018 14.712 582 14.130 16.650

LOGISTIEK

Rua Matabueyes, Polígono 
Industrial 5 
CABANILLAS DEL CAMPO

22.973 5-7-2016 11.981 568 11.413 12.400

Parcella 2.1 CIM de la 
Selva - RIUDELLOTS DE LA 
SELVA

12.697 5-7-2016 4.787 87 4.700 5.000

WINKELS

Ribadeo - N-634, KM 555 
27710 RIBADEO 7.719 9-3-2018 9.439 212 9.227 10.800

TOTAAL 973.988   1.467.780 69.592 1.398.714 1.483.462
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Elko - Riga - Letland - Aangekocht op 27-11-2018

en ontwerpbesluiten 
voorgelegd aan  
de Algemene 
Aandeelhoudersvergadering 

Verslagen

_5756_ CORUM ORIGIN I JAARVERSLAG 2018



OVERZICHT VAN DE TAXATIES VAN DE VASTGOEDPORTEFEUILLE UITGEVOERD DOOR DE TAXATEUR 
De panden die dit jaar en in 2013 zijn aangekocht, zijn in de loop van december 2018 getaxeerd. De waarden van het andere 
vastgoed zijn in december 2018 geactualiseerd. 
Deze taxatie is het resultaat van een vastgoedanalyse op locatie, een marktonderzoek naar vergelijkbaar vastgoed en het 
bestuderen van de juridische documenten van het gebouw (huurovereenkomst, technische documenten, etc.).
De door de taxateur 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.

ONTWIKKELING VAN DE HUUROPBRENGSTEN EN -LASTEN 
Vertegenwoordigen bijna 99% van de globale inkomsten van de SCPI op 31 december 2018.
De lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

  de beheerkosten;
  de overige beheerkosten en met name de honoraria van de accountant, bewaarder en taxateur;
  de voorzieningen voor groot onderhoud.

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

SAMENSTELLING VAN DE VASTGOEDPORTEFEUILLE: MARKTWAARDE VAN HET VASTGOED  
IN % VAN HET TOTAAL

 KANTOREN WINKELS INDUSTRIE GEZONDHEIDSZORG LOGISTIEK HOTELS TOTAAL

Frankrijk 7 1 1 1 1 0 11

Europa 39 23 9 0 7 11 89

TOTALEN 46 24 10 1 8 11 100

RAPPORT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Geachte mevrouw, geachte heer,

Conform de wettelijke en statutaire bepalingen presenteren 
wij u ons rapport met betrekking tot de jaarrekening en 
het beheer van de maatschappij voor het boekjaar dat op  
31 december 2018 is afgesloten.
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 
verslag gepresenteerd waarvan u vandaag kennis hebt genomen.
Op 21 februari 2019 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  boek jaar  2018 hebben de aandeelhouders 
€ 41.355 duizend aan inschrijvingscommissies betaald en 
teruggestort aan de beheermaatschappij. De beheerkosten 
bedroegen € 11.030 duizend. 
Over het jaar 2018 heeft CORUM Origin € 343 miljoen 
opgehaald, inclusief emissiepremie, een bedrag dat iets 
hoger was dan het beoogde maximale opgehaalde kapitaal 
van € 330 miljoen, dat door de beheermaatschappij was 
vastgesteld, maar in lijn met de beleggingsmogelijkheden.  
Het aandelenkapitaal van de vennootschap steeg van 
€ 912 miljoen tot € 1.187 miljoen, met een kapitalisatie van 
€ 1,5 miljard euro. Wij hebben geen aanmerkingen op de 
gecontroleerde jaarrekening.
In de loop van het jaar 2018 zijn we doorgegaan met 
investeren, met de aankoop van achttien vastgoedactiva voor 
een totaalbedrag van € 372 miljoen, inclusief mutatierechten 
en makelaarskosten. Deze aankopen zijn voornamelijk in 
het buitenland gedaan, vooral in een nieuw land, Letland.  
De investeringen van de portefeuille zijn momenteel gespreid 
over twaalf landen in de eurozone. De panden die in 2018 zijn 
aangekocht, zijn in gebruik als kantoren (34%), hotels (27%), 
logistieke centra (23%), winkels (14%) en parkeergarages 
(2%). Het bedrag aan investeringen dat dit jaar is gedaan, 
varieert van € 7 miljoen tot € 74 miljoen. Het gemiddelde 
aanvangsrendement voor deze beleggingen is 7,24% inclusief 
mutatierechten en makelaarskosten. 

De panden die in 2018 zijn aangekocht, bevinden zich 
voor 36% in Finland, 17% in Nederland, 15% in Slovenië, 8% 
in Spanje, 7% in Ierland, 6% in België, 4% in Letland, 4% in 
Frankrijk en 3% in Portugal. Bij elkaar hebben de panden 
waaruit de vastgoedportefeuille is opgebouwd een waarde 
van € 1.483 miljoen. De huurcontracten van de aankopen uit 
2018 hebben een gemiddelde resterende looptijd van 12,2 jaar. 
50% van de gebouwen is “milieuvriendelijk” en milieu-
gecertificeerd of beantwoordt aan de meest recente 
bouwnormen, variërend van de certificering BREEAM tot RT 
2005.
De beleggingsstrategie die sinds de oprichting van de SCPI 
gevolgd is, heeft ervoor gezorgd dat de diversifiëring die wat 
betreft regio’s en vastgoedcategorieën al bijzonder breed 
was, nog breder is geworden. Opgemerkt moet worden dat dit 
vastgoed vrijwel volledig is verhuurd, met een bezettingsgraad 
van 99,5%.
Uw fonds blijft op de gehele Europese vastgoedmarkt 
beleggingskansen aangrijpen. De sterke groei van de 
kapitalisatie van CORUM Origin wordt nog altijd beheerst, 
waarbij slechts € 40 miljoen van het opgehaald kapitaal op 31 
december 2018 niet geïnvesteerd is. Dit bedrag komt overeen 
met het opgehaald kapitaal van december 2018 en dit kapitaal 
is in februari 2019 volledig geïnvesteerd.
Wij verzoeken u tijdens de Algemene Aandeelhouders-
vergadering de hoogte van de aan de bestuurders uitgekeerde 
presentievergoedingen 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 methoden als in voorgaande jaren.
We hebben geen aanmerkingen op de door beheer-
maatschappij aan de aandeelhouders voorgestelde gewone 
besluiten en wij nodigen u daarom uit al deze besluiten voor 
het goed functioneren van het fonds goed te keuren. 

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

De Raad van Toezicht

SAMENSTELLING VAN DE VASTGOEDPORTEFEUILLE: OPPERVLAK 
IN % VAN HET TOTAAL

 KANTOREN WINKELS INDUSTRIE GEZONDHEIDSZORG LOGISTIEK HOTELS TOTAAL

Frankrijk 7 1 4 1 1 0 14

Europa 29 27 12 0 11 7 86

TOTALEN 36 28 16 1 12 7 100

De op 31 december 2018 geconstateerde leegstand die betrekking heeft op alle nieuwe huurovereenkomsten in 
onderhandeling, luidt als volgt: 

  3 winkels met een totaal oppervlak van 468 m² in Amnéville,
  2 winkels met een totaal oppervlak van 146 m² in Dublin, 
  2 winkels met een totaal oppervlak van 594 m² in Torcy, 
  2 winkels met een totaal oppervlak van 634 m² in Valenciennes, 
  3 winkelpanden in Technoparc met een totaal oppervlak van 665 m², 
  1 winkelpand in Hamburg met een totaal oppervlak van 368 m².

BEZETTINGSGRAAD VAN DE GEBOUWEN 

MUTATIES EN LEEGSTAND 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014

Totaal oppervlak (m²) 992.538 786.247 561.376 273.197 141.999

Leegstand (m²) 2.875 3.898 2.581 1.977 1.093

Fysieke bezettingsgraad[1] 99,7% 99,61% 99,39% 99,27% 99,43%

Financiële bezettingsgraad[2] 99,5% 99,58% 99,40% 99,48% 99,61%

[1]  Gemiddelde van de driemaandelijkse fysieke bezettingsgraad (gecumuleerd oppervlak van de bezette gebouwen/het gecumuleerd oppervlak in eigendom). 
NB: de rekenmethode van de fysieke bezettingsgraad is eigen aan elke beheermaatschappij, waardoor SCPI’s onderling niet kunnen worden vergeleken.

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

Verslagen

VERSLAG VAN DE BEHEERMAATSCHAPPIJ

BELANGRIJKSTE KENMERKEN OP 31 DECEMBER 2018

NOMINAAL KAPITAAL € 1.187 MILJOEN

Dividend 2018 (per aandeel) € 77,68

IFI-waarde 2018* (per aandeel) € 946,39

KAPITALISATIE 
(op basis van de inschrijvingsprijs)

€ 1.480 MILJOEN

Aantal aandelen 1.376.716 

Aantal aandeelhouders 23.284 

Raming van het dividend in 2019 
(per aandeel)

€ 64,5

*  Dit bedrag kan ingehouden worden bij de aandeelhouders die 
onderworpen zijn aan IFI.
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RAPPORT VAN DE ACCOUNTANTS MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING 
VAN HET BOEKJAAR DAT OP 31 DECEMBER 2018 IS AFGESLOTEN

Aan de aandeelhouders,

OORDEEL

In het kader van de taak die ons is opgedragen door de 
Algemene Aandeelhoudersvergadering hebben wij de 
jaarrekening van de SCPI CORUM Origin gecontroleerd 
met betrekking tot het boekjaar dat op 31 december 2018 is 
afgesloten, zoals bijgesloten bij dit verslag.
Wij verklaren dat de jaarrekening, gelet op de regels en 
principes die in Frankrijk gelden voor financiële verslaglegging, 
regelmatig en oprecht zijn en een getrouw beeld geven van 
het bedrijfsresultaat over het afgelopen boekjaar en van de 
financiële situatie en de activa van de SCPI aan het einde van 
dit boekjaar.

BASIS VOOR HET OORDEEL

REFERENTIESYSTEEM VAN DE AUDIT
Wij hebben onze audit uitgevoerd op grond van de 
professionele auditstandaarden die van toepassing zijn in 
Frankrijk. Wij zijn van mening dat de elementen die wij hebben 
verzameld ons voldoende en juiste informatie hebben verstrekt 
om ons een mening te vormen.
Onze verantwoordelijkheden onder deze normen zijn 
uiteengezet in de paragraaf “Verantwoordelijkheden van de 
accountant voor de controle van de jaarrekening” van dit 
rapport.

ONAFHANKELIJKHEID
We hebben onze auditopdracht uitgevoerd in overeenstemming 
met de onafhankelijkheidsvereisten die op ons van toepassing 
zijn, gedurende de periode van 1 januari 2018 tot de datum 
van ons verslag, en in het bijzonder hebben we geen diensten 
aangeboden die niet zijn toegestaan door de ethische code 
behorend bij het beroep van accountant.

ONDERBOUWING VAN DE BEOORDELINGEN

Krachtens de bepalingen van artikel L.823-9 en R.823-7 van 
het Franse wetboek van koophandel met betrekking tot de 
onderbouwing van onze beoordelingen informeren wij u dat 
de belangrijkste beoordelingen die wij hebben gemaakt, naar 
ons professionele oordeel, de geschiktheid van de toegepaste 
boekhoudbeginselen, de redelijkheid van de gebruikte 
significante ramingen en de algehele presentatie van de 
rekeningen, met name wat betreft:

  de naleving van de algemene beoordelingsbeginselen 
die gevolgd zijn voor het opstellen van de jaarrekening, 
gepresenteerd in het eerste deel van de bijlage; 

  de naleving van de boekhoudkundige principes 
en methoden die van toepassing zijn op Franse 
vastgoedbeleggingsmaatschappijen (Sociétés Civiles 
de Placement Immobilier, SCPI), zoals bepaald in het 
besluit van 26 april 1995, gewijzigd door het besluit van 
14 december 1999 ter goedkeuring van CRC-verordening 
99-06 van 23 juni 1999;

  de naleving van de boekhoudkundige principes 
en methoden die van toepassing zijn op Franse 
vastgoedbeleggingsmaatschappijen (Sociétés Civiles 

de Placement Immobilier, SCPI), zoals bepaald in ANC-
regelgeving 2016-03, ter goedkeuring van het besluit van 
7 juli 2016; 
  de bedragen die zijn vermeld in de kolom “geschatte 
waarden” van het overzicht van de nettoactiva, en 
meer specifiek de waarden van vastgoedbeleggingen:  
ons werk bestond uit het kennisnemen van de procedures 
die door de beheermaatschappij zijn geïmplementeerd en 
het beoordelen van de redelijkheid van de gehanteerde 
aanpak om deze actuele waarden vast te stellen.

Deze aangelegenheden zijn behandeld in de context van onze 
controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen 
van ons oordeel hierover. Wij geven geen oordeel over de 
afzonderlijke onderdelen van deze jaarrekening.

AUDIT VAN HET BEHEERVERSLAG EN ANDERE 
DOCUMENTEN DIE AAN DE AANDEELHOUDERS ZIJN 
VERZONDEN

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 met de jaarrekening van de informatie in 
het jaarverslag van de beheermaatschappij en in de andere 
documenten toegezonden aan de aandeelhouders over de 
financiële positie en de jaarrekening.
Wij bevestigen de getrouwheid en consistentie met de 
jaarrekening met betrekking tot de betalingstermijnen vermeld 
in artikel D.441-4 van het Franse wetboek van koophandel.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE DIRECTIE EN DE 
MET ONDERNEMINGSBESTUUR BELASTE PERSONEN 
VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING

Het is de verantwoordelijkheid van de beheermaatschappij om 
een jaarrekening op te stellen die een getrouw beeld geeft, 
in overeenstemming is met de Franse boekhoudregels en 
-principes en de regels die van toepassing zijn op SPCI’s, en 
om de interne controle uit te voeren die zij nodig acht voor het 
opstellen van een jaarrekening die geen materiële afwijkingen 
bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het opstellen van de jaarrekening is de beheermaatschappij 
verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van 
de SPCI om zijn continuïteit te handhaven, het toelichten, indien 
van toepassing, van aangelegenheden die met de continuïteit 
van de exploitatie verband houden en het toepassen van het 
continuïteitsbeginsel, tenzij de directie het voornemen heeft om 
de SPCI te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen. 

De jaarrekening is opgesteld door de beheermaatschappij.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE ACCOUNTANT 
VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING

Het is onze verantwoordelijkheid om een   verslag over de 
jaarrekening op te stellen. Ons doel is om een redelijke mate 
van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de jaarrekening 
als geheel geen materiële afwijking bevat. Een redelijke mate 

van zekerheid is een hoge mate van zekerheid, maar is geen 
garantie dat een controle die overeenkomstig de professionele 
normen is uitgevoerd altijd een materiële afwijking opspoort 
wanneer hier sprake van is. Afwijkingen kunnen zich voordoen 
als gevolg van fraude of fouten en worden als materieel 
beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat 
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen 
genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening, 
beïnvloeden. 
Zoals vermeld in artikel L.823-10-1 van het Franse wetboek 
van koophandel bestaat onze taak, het goedkeuren van de 
rekeningen, er niet uit om de levensvatbaarheid of de kwaliteit 
van het beheer van uw SPCI te garanderen.

Als onderdeel van een audit uitgevoerd in overeenstemming 
met de professionele normen die in Frankrijk van toepassing 
zijn, past de accountant tijdens deze gehele audit professionele 
oordeelsvorming toe. Bovendien:

  hij identificeert en beoordeelt de risico’s dat de 
jaarrekening materiële afwijkingen bevat, of deze 
het resultaat zijn van fraude of fouten, definieert en 
implementeert auditprocedures met het oog op deze 
risico’s en verzamelt elementen die hij voldoende 
en passend vindt om zijn mening op te baseren.  
Het risico van het niet-ontdekken van materiële 
afwijkingen die het gevolg zijn van fraude is hoger dan 
van een materiële afwijking die het gevolg is van fouten, 
aangezien fraude gepaard kan gaan met samenspanning, 
valsheid in geschrifte, opzettelijke weglatingen, een 
verkeerde voorstelling van zaken of het omzeilen van de 
interne controle;

  hij neemt kennis van het interne controlesysteem dat voor 
de jaarrekening relevant is, teneinde auditprocedures 
te definiëren die onder de gegeven omstandigheden 
adequaat zijn, maar niet tot doel hebben een oordeel te 
geven over de effectiviteit van dit interne controlesysteem;
  hij beoordeelt de geschiktheid van de gebruikte 
boekhoudmethodes en de redelijkheid van de door de 
directie gemaakte boekhoudkundige ramingen, evenals 
de informatie daarover in de jaarrekening;
  hij beoordeelt de geschiktheid van de toepassing van 
het continuïteitsbeginsel door de directie en, afhankelijk 
van het verzamelde elementen, of er al dan niet sprake 
is van significante onzekerheid met betrekking tot 
gebeurtenissen of omstandigheden die afbreuk kunnen 
doen aan het vermogen van de SCPI om haar exploitatie 
voort te zetten. Deze beoordeling is gebaseerd op de tot 
de datum van het rapport verzamelde elementen, maar 
latere omstandigheden of gebeurtenissen zouden de 
continuïteit van de exploitatie in gevaar kunnen brengen. 
Indien hij concludeert dat er aanzienlijke onzekerheid is, 
vestigt hij de aandacht van de lezers van zijn verslag op 
de informatie die in de jaarrekening wordt verstrekt over 
deze onzekerheid of, indien deze informatie niet wordt 
verstrekt of niet relevant is, stelt hij een certificering onder 
voorbehoud op of weigert te certificeren;
  hi j  beoordeelt de algemene presentatie van de 
jaarrekening en controleert of de jaarrekening een 
getrouw beeld weergeeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.

    Opgesteld te Parijs, op 22 maart 2019
door accountant
Stéphane LIPSKI

CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIÉS

Scandic en Holiday Club - Finland - Aangekocht op 28-6-2019 
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SPECIAAL RAPPORT VAN DE ACCOUNTANT OVER DE OVEREENKOMSTEN 
TUSSEN VERBONDEN PARTIJEN INZAKE HET BOEKJAAR DAT  
OP 31 DECEMBER 2018 IS AFGESLOTEN

Geachte mevrouw, geachte heer,

In onze hoedanigheid van accountant van het vastgoedfonds 
presenteren wij ons rapport over de overeenkomsten tussen 
verbonden partijen conform artikel L.214-106 van de Franse wet 
op geld- en effectenverkeer.

Op grond van artikel L.214-106 van de Franse wet op 
geld- en effectenverkeer zijn 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 
voorwaarden 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 
accountants (Compagnie nationale des commissaires aux 
comptes) die van toepassing zijn op onze opdracht. Deze 
normen verplichten ons de consistentie van de ons verstrekte 
informatie te controleren met hun bronnen.

Op grond van artikel L.214-106 van de Franse wet op geld- 
en effectenverkeer zijn wij in kennis gesteld van de volgende 
overeenkomsten die in de loop van het jaar zijn gesloten. 
Deze overeenkomsten zijn ter goedkeuring aan de algemene 
aandeelhoudersvergadering voorgelegd: 

  Beheervergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op een 
percentage (13,2% inclusief belastingen) van de geïnde 
huren (exclusief belastingen) en de netto baten over de 
periode. Op 31 december 2018 is de beheervergoeding 
€ 11.029.704,59;
  Inschrijvingscommissie. Deze commissie is gebaseerd 
op een percentage (11,964% inclusief belastingen) van 
elke nieuwe inschrijving. Op 31 december 2018 is de 
inschrijvingscommissie € 41.354.750,38;
  Commissie over vermogenswinst. Deze commissie is 
gebaseerd op een percentage (0,75% incl. belastingen) 
van de netto verkoopprijs als deze hoger dan of gelijk is 
aan € 5 miljoen. Op 31 december 2018 is de commissie 
over vermogenswinst € 132.975. 

RAPPORT COMPLIANCE EN INTERNE AUDIT

OPZET VAN HET INTERNE CONTROLE- EN 
COMPLIANCESYSTEEM VAN CORUM ASSET 
MANAGEMENT 

In het kader van de bepalingen zoals voorgeschreven in het 
Algemeen Reglement van de Franse Autoriteit Financiële 
Markten beschikt CORUM Asset Management over een intern 
controle- en compliancesysteem. 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) en haar team, die controleren of 
de wetgeving, de regelgeving en de van toepassing zijnde 
procedures en de conformiteit van de operaties, worden 
nageleefd; 
  periodieke controle, apart en onafhankelijk van alle 
activiteiten en risico’s van de vennootschap en fondsen 
in beheer. Het systeem wordt ook deels door de afdeling 
RCCI (Compliance en Interne Controle) en het team 
gecontroleerd, met ondersteuning van een extern, 
internationaal gerenommeerd bureau, in het bijzonder 
op de uitvoering van nieuwe regelgeving, zoals MIF2 
(markt voor financiële instrumenten) of de AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) in 2018. 

De 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 RCCI en het team adviseren en 
helpen het bedrijf om alle zakelijke verplichtingen na te leven, 
zoals de invoering van de geschikte risicobeheerprocedures, 
de follow-up en de controle van belangenconflicten, externe 
dienstverleners, anti-witwassen en ethische vraagstukken.  
De controles worden uitgevoerd volgens een jaarlijks 
controleplan en kunnen aangepast of uitgebreid worden, 
afhankelijk van trends en ontwikkelingen in de regelgeving. 
Regelmatige follow-up vindt plaats met ondersteuning van 
externe bureaus die ook betrokken zijn bij specifieke taken, 
met name de invoering van nieuwe processen behorend bij 
de ontwikkeling van de vennootschap of de implementatie 
van nieuwe regelgeving zoals de MIF2-richtlijn en de AVG,  
die in januari 2018 in werking getreden zijn en gericht zijn op 
een betere bescherming van beleggers.

Het Compliance-team zorgt voor de transparantie en 
duidelijkheid van de informatie die wordt verstrekt aan de 
aandeelhouders (aangemerkt als niet-professionele klanten), 
tenzij anders wordt gevraagd, waardoor het hoogste niveau van 
bescherming en informatie wordt gewaarborgd. CORUM Asset 
Management beheert CORUM Origin zonder enige vorm van 
delegatie (intern beheer van vastgoedactiva, financiële activa 
en passiva). Zij waarborgt dat beleggers eerlijk behandeld 
worden en handelt uitsluitend in hun belang. CORUM Asset 
Management verricht interne controles om ervoor te zorgen 
dat in elke fase van het beheerproces: 

  het belang van aandeelhouders van CORUM Origin 
gerespecteerd wordt;
  de kwaliteit van de dienstverlening verzekerd is.

CORUM Asset Management verstrekt zijn aandeelhouders 
op transparante wijze informatie door hen alle belangrijke 

informatie en kernindicatoren van CORUM Origin 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 afhandeling 
van klachten, kan op de website www.corum-funds.nl 
geraadpleegd worden en is 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 de fondsen 
toegepaste beheer wordt niet bepaald, 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 de 
vastgoedportefeuille.
 

CORUM ASSET MANAGEMENT, BEHEERDER VAN 
ALTERNATIEVE BELEGGINGSINSTELLINGEN (ABI’s)

CORUM Asset  Management  heef t  vo ldaan aan 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. CORUM Asset Management 
zorgt het gehele jaar door voor de invoering en naleving van 
de geldende regelgeving, in het bijzonder van alle eisen van de 
Europese AIFM-richtlijn, waaraan zij sinds 2014 is onderworpen, 
en alle nieuwe ingevoerde regelgeving. 
In het jaar 2018 zijn twee nieuwe Europese richtlijnen 
ingevoerd, te weten MIF2 en PRIIPS, met bepaalde 
wijzigingen in de regelgeving sinds hun inwerkingtreding 
in januari 2018. In dit jaar is ook de nieuwe Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de EU 
ingevoerd, die van toepassing is sinds 25 mei 2018.  
De bescherming van de aandeelhouders en de plicht om hen 
te informeren, zijn naast de veiligheid van de gegevens van 
onze klanten de voornaamste zorg van CORUM. CORUM blijft 
innoveren en biedt haar aandeelhouders diensten, zoals de 
herbelegging van dividend en het Periodiek Investeringsplan. 
CORUM ontwikkelt instrumenten en stemt deze af op de 
nieuwe Europese normen, waarin SCPI’s vergelijkbaar zijn 
gesteld met elk ander alternatief beleggingsfonds (ABI) en 
biedt de laatste jaren nieuwe mogelijkheden. In 2019 ontwikkelt 
de regelgeving zich nog altijd in gunstige zin voor SCPI’s;  
de teksten mogen helderder en simpeler geschreven worden, 
in het bijzonder de informatie die aan de aandeelhouders wordt 
verstrekt. 

LIQUIDITEIT EN SCHULDEN
Om de liquiditeit van de SCPI te volgen en te anticiperen 
op illiquiditeitsrisico’s, voert CORUM Asset Management 
regelmatig “stresstests” uit om de impact te beoordelen van 
een tijdelijke onbalans 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 voortvloeiend liquiditeitsprobleem wordt daarom 
regelmatig geëvalueerd en getest. Deze stresstests worden op 
grond van de aard en de eigenschappen van CORUM Origin, 
haar beleggingsstrategie, liquiditeitsprofiel, beleggerscategorie 
en terugkoopbeleid regelmatig uitgevoerd. 

Opgesteld te Parijs, op 22 maart 2019
door accountant
Stéphane LIPSKI

CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIÉS 

Executive Health Management BV - Hoofddorp - Nederland - Aangekocht op 1-6-2018
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Wanneer de SCPI financieringen aangaat binnen de door 
de Algemene Aandeelhoudersvergadering vastgestelde 
grenzen, wordt u via de informatiebulletins geïnformeerd over 
de schuldgraad 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 miljoen 
en geeft deze laatste toestemming om alle garanties te 
verlenen voor de inschrijving op deze leningen, in het bijzonder 
in de vorm van hypotheken of dekkingsinstrumenten, binnen 
de limiet van 40% van de taxatiewaarde van de vastgoedactiva, 
verhoogd met de instroom van nog niet geïnvesteerde 
middelen, na aftrek van kosten.

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

BENOEMING VAN EEN ONAFHANKELIJKE TAXATEUR
Een onafhankeli jke taxateur is aangesteld voor een 
onafhankelijke taxatie van de activa van de fondsen. 
CORUM Origin doet eerst een beroep op een taxateur die 
voldoet aan alle eisen en garanties van de bedrijfstak. Deze 
taxeert om de vijf jaar het vastgoed in bezit en actualiseert deze 
waarden in de vier volgende jaren. 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 de beheerteams.

VERPLICHTINGEN T.A.V. RAPPORTAGE EN BELONINGEN 
De AIFM-richtlijn heeft ook de verplichtingen aangescherpt 
inzake de rapportage aan de Franse Autoriteit Financiële 
Markten en de aandeelhouders. Ook zijn de informatiebulletins 
die u het gehele jaar hebt ontvangen (Highlights, jaarverslag, 
enz) aangevuld met kernindicatoren, zodat u de actualiteit  
en de ontwikkeling van CORUM op transparante wijze kunt 
volgen. Voortaan is voor aandeelhouders op de website 
www.corum-funds.nl een jaarlijks bijgewerkt essentiële-
informatiedocument beschikbaar, dat ondergebracht is bij alle 
wettelijke documentatie op de website.

In het kader van het salarisbeleid heeft de beheermaatschappij 
CORUM Asset Management het beloningsbeleid voor alle 
medewerkers gebaseerd op het voldoen aan kwantitatieve 
en kwalitatieve, individuele en collectieve criteria, rekening 
houdend met de organisatie, bedrijfsactiviteiten en beheerde 
activa, waarbij de voorkeur niet uitgaat naar het nemen van 
risico’s, in overeenstemming met de eisen van de AIFM.
Dit beleid wordt door de Commissie Beloning jaarlijks 
gecontroleerd en opnieuw bekeken.

In overeenstemming met bijlage II van AIFM-richtlijn 2011/61/EU 
bestaat het beloningsbeleid van de beheermaatschappij uit een 
vast en een variabel gedeelte. 
Voor elke begunstigde voldoet de bruto variabele beloning aan 
objectieve en cumulatieve criteria en wordt jaarlijks toegekend:

  op basis van specif ieke cr i ter ia en individuele 
doelstellingen die voortvloeien uit financiële en niet-
financiële criteria en op basis van de doelstellingen die 
tijdens jaarlijkse gesprekken zijn vastgelegd:
-  voor beheerders, leidinggevenden en directeuren: 

prestaties van beheerde fondsen, rendabiliteit van 
nevenactiviteiten, management, motivatie;

-  voor het verkoop- en marketingteam: informatie en uitleg 
over het aanbod, ondersteuning en follow-up van de 
financiële opbouw en het inschrijvingsproces, binding 
van onze klanten;

-  voor het hoofd Compliance en Interne Controle: resultaat 
van de controles uitgevoerd door of onder toezicht 
van haarzelf en/of met een onafhankelijke externe 
dienstverlener, niet voortzetten van gesignaleerde 
afwijkingen; 

-  voor de andere directeuren: prestaties en efficiëntie, 
bereiken van de gestelde doelen.

  bereiken van de doelstellingen voor het resultaat van de 
beheermaatschappij.

De totale bruto vergoedingen (exclusief socialezekerheids-
bijdragen) van al het personeel van de beheermaatschappij 
bedragen € 6.327 duizend voor 75 medewerkers tijdens 
het boekjaar. Dit bedrag bestaat uit voor 59% uit vaste 
vergoedingen en voor 41% uit variabele vergoedingen.

De bruto vergoedingen van het genoemde personeel 
(beheerders, leidinggevenden, senior managers, risiconemers) 
in de zin van de AIFM-richtlijn (23 personen op 31 december 
2018) waarvan de activiteiten invloed hebben op de SCPI 
CORUM Origin bedragen € 1.625 duizend, waarvan 55% 
bestaat uit vaste vergoedingen.

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 gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering al deze 
rapporten goed, alsook de jaarrekening over het boekjaar 
dat afgesloten is op 31 december 2018, waaruit een 
nettoresultaat blijkt van € 78.480.057,84 en een nominaal 
aandelenkapitaal van € 1.186.729.044,63.
De gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering 
verleent decharge aan de beheermaatschappij en de Raad 
van Toezicht voor hun taken.

TWEEDE BESLUIT

De gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit 
het resultaat van het boekjaar als volgt te bestemmen:

DERDE BESLUIT

De gewone 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 
overeenkomsten tussen verbonden partijen conform artikel 
L.214-106 van de Franse wet op geld- en effectenverkeer 
i s  v o o r g e l e z e n ,  n e e m t  d e  g e w o n e  A l g e m e n e 
Aandeelhoudersvergadering akte van dit rapport en stemt 
in met de inhoud.

VIJFDE BESLUIT

Conform artikel 18 van de statuten stelt de gewone 
Algemene Aandeelhoudersvergadering op voorstel van de 
beheermaatschappij een globale beloning vast van € 4.000 
die toegekend wordt aan de Raad van Toezicht in de vorm 
van presentievergoedingen voor het jaar 2019. Elk lid van 
de Raad van Toezicht ontvangt een presentievergoeding, 
waarvan de jaarlijkse hoogte vastgesteld wordt door 
de gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering en 
die verdeeld worden onder de leden, naar rato van hun 
aanwezigheid op de vergaderingen.
De leden van de Raad van Toezicht hebben in het kader 
van hun functie en op vertoon van de bewijsstukken ook 
recht op reiskostenvergoeding.

ZESDE BESLUIT

De Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit tot 
uitkering van het positieve saldo van de post “meerwaarde/
minderwaarde uit de verkoop van vastgoed” van 
€ 1.358.407 bruto, oftewel € 1.289.615 na belastingen, 
betaald aan de aandeelhouders die deze aandelen 
bezitten, in de vorm van een interim-dividend, door de 
beheermaatschappij overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 34 van de statuten en op basis van het aantal 
aandelen waarop op 24 september 2018 is ingeschreven.

ZEVENDE BESLUIT

De gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering geeft 
alle bevoegdheden aan de houder van het origineel, 
een uittreksel of een kopie van deze onderhandse 
akte  waar in  de bes l iss ingen 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 
2018 € 78.480.057,84

Ingehouden winst  € 4.350.432,94

Beschikbaar resultaat € 82.830.490,78

Dividend € 82.816.684,48

Ingehouden winst na bestemming  € 13.806,30

GLOBAAL  
VOOR DE SCPI

PER 
AANDEEL

Boekwaarde € 1.216.771.720,72 € 883,82

Liquidatiewaarde € 1.286.373.820,99 € 934,38

Vervangingswaarde € 1.551.245.642,91 € 1.126,77

Ontwerpbesluiten 
voorgelegd aan de gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 18 april 2019
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CORUM ORIGIN
CORUM Origin, een Franse vastgoedbeleggingsmaatschappij (Société Civile de 
Placement Immobilier, SCPI) met veranderlijk kapitaal, is opgericht op 6 februari 2012 
en is toegankelijk voor het publiek sinds 6 april 2012.

Samenstelling van de Raad van Toezicht
  Dhr. Stéphane Tortajada Voorzitter
  Dhr. Daniel Daude Lid
  Dhr. Olivier Davy Lid
  Dhr. Serge Giboire Lid
  Dhr. Michel Guillaumot Lid
  Dhr. Jean-Pierre Heriaud Lid
  Dhr. José Machado 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 
2020 wordt behandeld.

CORUM ORIGIN
Handels- en vennootschapsregister van Parijs 749 907 507
1 rue Euler, 75008 Parijs, Frankrijk
Goedkeuring Franse Autoriteit Financiële Markten SCPI nr. 12-17, d.d. 24 juli 2012

TAXATEUR 
BNP Paribas Real Estate Valuation France
167 quai de la Bataille de Stalingrad
92867 Issy-les-Moulineaux Cedex

Het mandaat van dit bedrijf verstrijkt op de datum waarop de Algemene 
Aandeelhoudersvergadering de jaarrekening goedkeurt van het boekjaar dat op  
31 december 2020 is afgesloten.

ACCOUNTANTS 
HOOFDACCOUNTANT:
Cailliau Dedouit et Associés
19 rue Clément Marot, 75008 Parijs, Frankrijk

PLAATSVERVANGEND ACCOUNTANT:
Rémi Savournin
19 rue Clément Marot, 75008 Parijs, Frankrijk

Hun mandaten verstrijken na afloop van de Algemene Aandeelhoudersvergadering 
waarin de jaarrekening van het boekjaar 2023 wordt goedgekeurd.

BEWAARDER
Caceis Bank France - 1-3 place Valhubert - 75013 Paris, Frankrijk

BEHEERMAATSCHAPPIJ
CORUM Asset Management, een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een 
kapitaal van € 600.000, als vermogensbeheerder goedgekeurd door de Franse Autoriteit 
Financiële Markten onder nr. GP-11000012 op 14 april 2011, goedgekeurd op grond van de 
AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) op 10 juli 2014.

KAPITAALSTRUCTUUR
  BUTLER CORUM SAS 100%

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
  Dhr. Frédéric Puzin Voorzitter 
  Dhr. Vincent Dominique Algemeen directeur
  Dhr. Walter Butler Lid
  Dhr. Frédéric Favreau Lid
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CORUM, 
BELEGGINGSOPLOSSINGEN 
AANBEVOLEN DOOR 
DESKUNDIGEN

WAT HEEFT HET VOOR ZIN OM VASTGOED  
TE HUREN TERWIJL HET KOPEN VAN AANDELEN 
IN EEN VASTGOEDFONDS EEN GOED  
RENDEMENT VERZEKERT, ZONDER ZORGEN  
OVER HET BEHEER? 

CORUM ORIGIN, EEN EUROPEES 
VASTGOEDFONDS BIJ UITSTEK DANKZIJ ZIJN 
ONGEËVENAARDE DIVERSIFICATIE, BIEDT ZEER 
GEDIVERSIFIEERDE BELEGGINGSMOGELIJKHEDEN. 
DOOR HET OPPORTUNISTISCHE KARAKTER VAN 
HET FONDS KAN HET IN ALLERLEI SOORTEN 
VASTGOED BELEGGEN OM WAARDE TE CREËREN.
BOVENDIEN WORDEN DE DIVIDENDEN ELKE 
MAAND UITGEKEERD.

SOMMIGE VASTGOEDFONDSEN BIEDEN ZELFS 
EXTREEM HOGE RENDEMENTEN. SINDS HUN 
OPRICHTING HEBBEN DE FONDSEN VAN 
CORUM JAARLIJKS MEER DAN 6% RENDEMENT 
GEREALISEERD, WAAR VERGELIJKBARE 
VASTGOEDBELEGGINGEN HET MOETEN DOEN 
MET GEMIDDELD 4% PER JAAR.
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