
HIGHLIGHTS
4E KWARTAAL 2018 GELDIG VAN 1 JANUARI TOT 31 MAART 2019

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 verlies van kapitaal en de inkomsten zijn niet gegarandeerd. Wij adviseren een 
beleggingshorizon van minimaal 8 jaar. De prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor  
de toekomstige prestaties. Voordat u gaat investeren, dient u te controleren of de belegging  

bij uw financiële situatie past.
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ESSENTIËLE INFORMATIE

www.corum-funds.nl

5,57%
Effectief rendement  
over 5 jaar

PERFORMANCE

7,28%
Bruto dividend uitgekeerd in 2018

    
BELEGGEN VANAF

€ 1.075 
Inclusief kosten en 
inschrijvingscommissie 

BRUTO DIVIDEND 2018

€ 77,68 

23.284
aandeelhouders

DIT KWARTAAL AANGEKOCHT VASTGOED
Vijf nieuwe aankopen versterken de aanwezigheid van CORUM in 12 landen

KWARTAALRESULTATEN
Dividend 
€ 23,02 

DE ‘VICTOIRES DES SCPI’-AWARDS: 
CORUM ORIGIN VERKOZEN TOT BESTE 
VASTGOEDFONDS DOOR ‘LE PARTICULIER’ 
 
Onderscheiding door ‘Le Particulier’ gepubliceerd in september 2018 (categorie ‘beste gediversifieerde 
vastgoedfonds dat langer dan 4 jaar bestaat’), op basis van drie criteria: toekomstperspectieven, 
prestaties en intrinsieke kwaliteiten. Alle criteria en het klassement van de ‘Victoires des SCPI’  
van het vakblad ‘Le Particulier’ zijn te vinden op www.corum-funds.nl. CORUM Origin is door de jury  
van ToutSurMesFinances.com ook verkozen tot beste vastgoedfonds dat in de afgelopen tien jaar  
is opgericht (drie criteria: prestaties, kwaliteit van de portefeuille, innovatieve diensten).



VOORWOORD

7 Zoals ik in de vorige ‘Highlights’ al meldde, 
genereert CORUM Origin sinds de oprichting 
voor het zevende opeenvolgende jaar een 
rendement van meer dan 6%.
 
6,83% Dit jaar bedraagt het huurrendement 
6,83%. De weg naar succes is simpel en blijft 
ongewijzigd sinds de oprichting van CORUM 
Origin in 2012: 
• CORUM Origin laten groeien door alleen 

investeringen te doen die in lijn zijn met 
een rendementsdoelstelling van 6%; 

•  Op het juiste moment en tegen de juiste 
prijs kopen; 

•  De beste huurders kiezen en een gezonde 
langetermijnrelatie met hen opbouwen om 
leegstaande panden en onbetaalde huren 
te voorkomen.

 
0,10% 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 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. 

0,35% U heeft een tweede buitengewoon 
dividend ontvangen op basis van niet-
uitgekeerde winsten in de voorgaande jaren. 
Dit dividend is specifiek voor het jaar 2018 en 
was eenmalig. Alle winsten van het 
vastgoedfonds zijn nu uitgekeerd.  Graag leg ik 
u uit om welke redenen ze zijn uitgekeerd:
•  Ten eerste blijven dergelijke niet-

uitgekeerde resultaten vastzitten in cash 
en genereren geen inkomsten vanwege 
de zeer lage rente. 

•  Tot slot moet u belasting betalen over 
inkomsten die u niet daadwerkelijk hebt 
ontvangen. 

In 2018 bedroeg het totaalrendement van 
CORUM Origin 7,28%.
 
 

Wat kunnen we voor 2019 verwachten? 
CORUM  Origin streeft ernaar u een dividend 
van 6% uit te keren. Om deze doelstelling te 
bereiken, blijft bovengenoemde weg naar 
succes natuurlijk hetzelfde. De belangrijkste 
sleutel tot succes is echter het beheersen van 
de groei van CORUM  Origin, dat wil zeggen 
door nieuwe inleggen van de beleggers te 
beperken tot circa € 350 miljoen. 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.
 

Frédéric Puzin,
voorzitter van CORUM AM

EEN RENDEMENT VAN MEER DAN 6%,  
DE AFGELOPEN ZEVEN JAAR ONZE 
TOPPRIORITEIT

6,83% Huurrendement 

0,10% 0,35%
Buitengewoon dividend 

ingehouden winst
Buitengewoon 
dividend op 
meerwaarde



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

Een aandeel (inclusief alle kosten)   € 1.075,00
Nominaal  € 862,00
Emissiepremie (agio)  € 213,00
Inclusief de verschuldigde inschrijvingscommissie voor:
- kosten van het ophalen van kapitaal  € 115,71
- kosten van het zoeken naar vastgoed en beleggingskosten  € 12,90
Gemiddelde schommeling van de aankoopprijs van het aandeel 0,73%

€ 1.075
INSCHRIJVINGSPRIJS
SINDS 1  JUNI 2018
Elke nieuwe aandeelhouder kan al inschrijven vanaf 1 aandeel.

Aandelen in  
afwachting van 

terugkoop

0
Terugkopen gematcht 

door nieuwe  
inschrijvingen 

1.490
Onderhandse  
transacties en  

verkopen

418
Aandelen die het 
kapitaal verhogen 

88.438

AANDELENMUTATIES  
IN HET KWARTAAL

Buitenlandse bronbelasting 
afgetrokken van de huur 2

Dividend uitgekeerd over  
het 4e kwartaal 2018 via  

3 interim-dividenden:  
€ 5,20 op 10-11, € 4,82  

op 10-12 en €5,87 op 10-01.

€ 3,38 

€ 15,89  € 19,27 
Dividend

Q4 2018

Verwacht bruto  
dividend 2019

De volgende interim- 
dividenden over het 1ste  

kwartaal 2019 zijn gepland  
op 11-02, 11-03 en 10-04.

€ 64,50 

DIVIDEND PER AANDEEL1

REFERENTIEWAARDEN 
OP 31-12-2018
Liquidatiewaarde (per aandeel)  € 944,42
Vervangingswaarde (per aandeel)  € 1.138,30
IFI-waarde (per aandeel) € 946,39
(onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering)

VERHUURMUTATIES
Huren ontvangen in het 4de kwartaal 2018: € 28.190.102
Leegstand op 31-12-2018: 14 winkels: 3 in Amnéville (468 m²), 2 in Valenciennes (634 m²), 2 in Torcy (594 m²),
1 in Hamburg (368 m²), 3 in Technoparc (665 m²), 2 in Dublin (146 m²)
Nieuwe huurcontracten op 31-12-2018: 1 in Dublin (446 m²), 1 in Rennes Val Plaza (316 m²)
Beëindiging huurcontracten op 31-12-2018:  1 beëindiging in Rennes Val Plaza (316 m²)

KAPITAALONTWIKKELING
 31-12-2018  31-12-2017
Kapitalisatie (op basis van de inschrijvingsprijs)  € 1.480 miljoen  € 1.121 miljoen

Nominaal kapitaal  € 1.187 miljoen   € 912 miljoen

Aantal aandelen  1.376.716  1.058.195
Aantal aandeelhouders  23.284  17.557

U vindt de waarde van uw beleggingen terug in uw account: corum-funds.nl/login

GEMIDDELDE KWARTAALRESULTATEN

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

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

DIVIDENDGERECHTIGDE TERMIJN

€ 20

€ 18

€ 16

€ 14

€ 12

€ 10
2013

17,28

15,96

2014

17,59

16,19

2015

17,05

16,37

2016

17,53

16,60

2017

17,67

17,09

2018

18,26

18,22

1. Het bedrag van de uitgekeerde inkomsten is gelijk aan het bruto interim-dividend gedeeld door het aantal aangehouden aandelen, en wel voor één dividendgerechtigde aandeelhouder op de eerste dag van het kwartaal.
2. De huren van buitenlandse panden zijn onderworpen aan bronbelasting. De belasting die betaald wordt door uw SCPI wordt afgetrokken van de uitgekeerde interim-dividenden. 
3. Dividend na verrekening van verschillende buitenlandse belastingen maar voor verrekening van Franse belastingen, die in het nieuwe kalenderjaar voldaan dienen te worden. 
4. Het buitengewoon dividend wordt berekend op basis van niet-uitgekeerde winsten in de voorgaande jaren (ingehouden winst).

€ 3,75 
Buitengewoon 

dividend4:

Dividend
uitgekeerd3

€ 6,15



Hamburg Galerie Den Haag KPN Frankfurt PSA Banque Amsterdam Novotel Hoofddorp Fedex

992.538
Leeg oppervlak 
2.875 m2 

Kantoren

Winkels

Industrie

Hotel

Logistiek

Gezondheidszorg

14%

1%
8%

10%

22%

45%

BREEAM / DGNB / LEED 

HPE / BBC 

RT 2012 

RT 2005

Overige 

2%

50%

22%

19%

7%

8,47
jaar

Juni

2027

December

2018

212
huurders

Nederland

Italië

Frankrijk

Duitsland 

Finland

Spanje

Ierland

Slovenië 

Portugal

België

Estland

Letland

3%
4%

4%

11%
15%

28%

PROFIEL VAN DE VASTGOEDPORTEFEUILLE 
INCLUSIEF ONDERTEKENDE NIEUWBOUWCONTRACTEN

GEOGRAFISCHE SPREIDING
(in % van de marktwaarde) 

MILIEUKWALITEIT
(in % van de marktwaarde)

SPREIDING PER TYPE
(in % van de marktwaarde)

TOTAAL OPPERVLAK
(in m2)

AANTAL HUURDERS
AANTAL GEBOUWEN

GEMIDDELDE RESTERENDE, NIET- 
ONDERHANDELBARE LOOPTIJD 
VAN DE HUURCONTRACTEN

FYSIEKE EN FINANCIËLE  
BEZETTINGSGRAAD

FYSIEKE
BEZETTINGSGRAAD 

Q4 2018

99,7% 99,5%

FINANCIËLE
BEZETTINGSGRAAD 

Q4 2018

0,5%

Verhuurde panden:

  Financiële bezettingsgraad

  Met huurvrije periode

Leegstaande panden:

   Op zoek naar huurders

2%

1%

9%

113
gebouwen

11%

11%

1%



ACQUISITIES

OVS MESTRE (ITALIË)

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 29 oktober 2018
Aankoopprijs: € 19,4 miljoen
Aanvangsrendement: 7,80%
Oppervlak: 22.100 m2

Huurder: OVS
Resterende looptijd van de huurovereenkomst: 18 jaar

ELKO RIGA (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 november 2018
Aankoopprijs: € 14,6 miljoen
Aanvangsrendement: 6,95%
Oppervlak: 9.350 m2

Huurder: ELKO
Resterende looptijd van de huurovereenkomst:  
15 jaar, niet-onderhandelbaar

CORUM DOET ZIJN INTREDE  
IN LETLAND  
In het afgelopen kwartaal hebben zes aankopen 
plaatsgevonden, waarvan één in een nieuw land: Letland.  
In 2017 steeg het bbp van Letland met 4,5%.
De hoofdstad Riga behoort tot de zeven Europese steden waar 
het aantal nieuw gevestigde bedrijven met een hoog potentieel 
het snelst stijgt. 
CORUM Origin zet zijn diversificatiestrategie in de eurozone 
voort en is nu gevestigd in 12 landen: Frankrijk, Nederland, 
Finland, Italië, Duitsland, Spanje, Ierland, Slovenië, Portugal, 
België, Estland en Letland.

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



KUEHNE + NAGEL LJUBLJANA (SLOVENIË)
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 mon di a le markt lei der 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.

Aangekocht op 29 november 2018
Aankoopprijs: € 57 miljoen
Aanvangsrendement: 7,26%
Oppervlak: 37.136 m2

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

ACQUISITIES
De prestaties van beleggingen die in dit kwartaal door CORUM Origin werden gegenereerd, zijn geen garantie voor de toekomst.

BREMBO BERGAMO (ITALIË)
Brembo, onze huurder in het Kilometro Rosso 
Science and Technology Park, vlak bij Bergamo 
in Italië, 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 
vier 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 december 2018
Aankoopprijs: € 8 miljoen 
Aanvangsrendement: 7,30% 
Oppervlak: 20.500 m²
Huurder: Brembo
Resterende looptijd van de huurovereenkomst:  
10 jaar, niet-onderhandelbaar

PRAXIS & DMG ROTTERDAM (NEDERLAND)
Deze twee winkels in een winkelgebied aan de rand van Rotterdam hebben een 
uitstekende zichtlocatie vlak bij belangrijke snelwegen en beschikken over ruim 
voldoende parkeergelegenheid. 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 voor een 
vaste periode van 9,5 jaar aangegaan.

Aangekocht op 28 december 2018
Aankoopprijs: € 22,6 miljoen 
Aanvangsrendement: 7,37%
Oppervlak: 9.599 m² en 8.914 m²
Huurder: Praxis & DMG
Resterende looptijd van de huurovereenkomst: 9,5 jaar



EENVOUDIGE OPLOSSINGEN  
VOOR TOEGANG TOT UW 
CORUM ORIGIN-BELEGGING

CORUM ORIGIN, BELEGGEN OP MAAT

HEEFT U EXTRA INKOMSTEN NODIG?
CORUM Origin BETAALT U MAANDELIJKS  
DE POTENTIËLE INKOMSTEN UIT UW BELEGGING. 
Zo profiteert u van de voordelen van vastgoedbeleggingen 
zonder de nadelen ervan (service inbegrepen in beheerkosten).

WILT U IN UW EIGEN TEMPO EEN  
VASTGOEDPORTEFEUILLE OPBOUWEN? 
BIJ CORUM Origin KUNT U EEN AUTOMATISCHE 
BETALING PLANNEN VANAF € 50/MAAND*.
Met het Periodiek Investeringsplan kunt u de bedragen  
en de frequentie van uw betalingen afstemmen op uw 
behoeften (per maand, per kwartaal, per jaar, enz.).

U WILT NIET METEEN  
INKOMSTEN ONTVANGEN?  
CORUM Origin BIEDT U DE MOGELIJKHEID OM UW 
DIVIDEND TE HERBELEGGEN variërend van 1%  
tot 100% in nieuwe aandelen, na het verstrijken van  
de dividendgerechtigde termijn. Zo kunt u moeiteloos  
een vastgoedportefeuille opbouwen.

* Wanneer ten minste één aandeel wordt aangehouden. 

Ga voor meer informatie naar
www.corum-funds.nl 

Zoals geldt voor elke vastgoedbelegging, is CORUM Origin een langetermijnbelegging met beperkte liquiditeit.  
Er bestaat een risico op kapitaalverlies en de inkomsten zijn niet gegarandeerd. De prestaties uit het verleden  

zijn geen garantie voor de toekomstige prestaties.



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

VERKLARENDE WOORDENLIJST
Dividendgerechtigde termijn: termijn tussen de datum waarop de aandelen verworven worden en de datum waarop zij recht geven op dividend. De inschrijver moet rekening 
houden met de termijn, in het bijzonder in het kader van een gefinancierde aankoop van aandelen, waarbij een verschil kan ontstaan tussen de aflossing van de financiering en de 
uitkering van de eerste dividenden.
Dividendrendement: gedefinieerd als het bruto dividend, vóór Franse en buitenlandse inhoudingen, dat uitgekeerd wordt over een jaar N (inclusief het buitengewone interim-
dividend en het gedeelte dat als meerwaarde wordt uitgekeerd), gedeeld door de gemiddelde aankoopprijs van het aandeel in jaar N. Dankzij deze indicator kan de jaarlijkse financiële 
prestatie van CORUM worden gemeten.
Ingehouden winsten: gedeelte van het niet-uitgekeerde, voor uitkering beschikbaar resultaat.
Aanvangsrendement: betreft het rendement op vastgoed op de aankoopdag, dat wil zeggen de huur op jaarbasis afgezet tegen de aankoopprijs van het vastgoed, inclusief 
mutatierechten en makelaarskosten.
Financiële bezettingsgraad: gefactureerde huren / factureerbare huren. Dit percentage meet de financiële huurperformance.
Fysieke bezettingsgraad: gecumuleerd oppervlak van de bezette ruimten / gecumuleerd oppervlak van de ruimten in bezit. NB: de rekenmethode van de fysieke bezettingsgraad  
is eigen aan elke Beheermaatschappij, waardoor SCPI’s onderling niet kunnen worden vergeleken.
Effectief rendement: meet het effectief rendement over een bepaalde periode. Het houdt rekening met de ontwikkeling van de waarde van het aandeel en het uitgekeerde dividend.
Schommeling van de Gemiddelde Aandelenprijs: het verschil tussen de gemiddelde aankoopprijs in jaar N en de gemiddelde aankoopprijs in jaar N-1.

Voorwaarden voor de inschrijving op een kapitaalverhoging
De beheermaatschappij ontvangt van CORUM bij inschrijvingen een inschrijvingscommissie van 11,96% incl. alle belastingen, die ingehouden wordt op de emissiepremie 
(agio). De inschrijvingen zijn toegestaan tot het maximaal statutair kapitaal, vastgesteld op € 2.000.000.300. Wanneer het statutair maatschappelijk kapitaal is bereikt, worden 
inschrijvingen alleen nog maar toegestaan voor terugkoopverzoeken.

Voorwaarden voor de terugtrekking van aandeelhouders
Omdat CORUM een vennootschap met veranderlijk kapitaal is, heeft elke aandeelhouder het recht zich geheel of gedeeltelijk uit de vennootschap terug te trekken.
Wanneer de beheermaatschappij een terugkoopverzoek ontvangt en er voor de terugkoop geen geld beschikbaar is voor terugkoopverzoeken voor een bedrag dat 
gelijk is aan of hoger is dan de terugkoop, vindt terugkoop plaats op basis van de van kracht zijnde inschrijvingsprijs na aftrek van de aan de beheermaatschappij betaalde 
inschrijvingscommissie, dat wil zeggen € 946,39 per aandeel vanaf 1 juni 2018.
Op het hoofdkantoor van het vastgoedfonds worden de aan de beheermaatschappij gerichte terugkoopverzoeken op volgorde van binnenkomst geregistreerd.  
De aandeelhouder die wenst te verkopen, stuurt zijn verzoek aan het vastgoedfonds per aangetekende brief met ontvangstbewijs onder toevoeging van het aandelencertificaat 
of de aandelencertificaten.
De aandelen worden geannuleerd.

Voorwaarden voor overdracht
1. Directe overdracht (onderhands). De overdracht wordt vrij overeengekomen tussen de partijen. Aandeelhouders die hun aandelen wensen te verkopen, hebben tevens 
de mogelijkheid om de aandelen rechtstreeks aan de aandeelhouder of een derde te verkopen. In dat geval dienen zij een koper te vinden zonder bemiddeling van de 
beheermaatschappij en onder hun eigen aansprakelijkheid zelf de formaliteiten voor overdracht af te handelen.
De beheermaatschappij beperkt zich tot de inschrijving van de overdracht in het aandeelhoudersregister. Iedere overdracht van aandelen wordt geacht plaatsgevonden te 
hebben op de datum waarop de overdrachten worden ingeschreven in het register.
2. Dividendrechten op aandelen en goedkeuring. De aandelen van de cedent geven niet langer recht op de uitkering van interim-dividend, noch op de uitoefening van enig 
ander recht vanaf de laatste dag van de maand die voorafgaat aan de datum waarop de overdracht plaatsgevonden heeft. De koper heeft recht op dividend vanaf de eerste dag 
van de maand van de overdracht. Voor de overdracht van de aandelen is geen goedkeuring vereist.
3. Registratierechten (onderhands). De transactiekosten zijn voor rekening van de koper en bestaan hoofdzakelijk uit de registratierechten van 5% (tarief van kracht op  
1 januari 2018) en vaste dossierkosten van € 240, alle belastingen inbegrepen.

Fiscaliteit
1. Aangifte inkomstenbelasting. Elk jaar ontvangt u van de beheermaatschappij CORUM Asset Management alle informatie die u nodig hebt voor uw aangifte inkomstenbelasting 
met betrekking tot inkomsten over het voorgaande jaar van SCPI CORUM Origin.
2. Niet in Frankrijk woonachtige aandeelhouders. Aan aandeelhouders wordt gevraagd onverwijld de beheermaatschappij te informeren over elke wijziging met betrekking 
tot hun status als ingezetene of niet-ingezetene. Voor niet in Frankrijk woonachtige aandeelhouders geldt dat zij kennis dienen te nemen van de belastingmaatregelen die 
eventueel van toepassing zijn in het land waarvan ze fiscaal inwoner zijn en die van toepassing zijn op hun persoonlijke situatie.
De fiscale behandeling hangt af van de persoonlijke situatie van elke aandeelhouder, die zich in de toekomst kan wijzigen.
3. Buitenlandse inkomsten. 
CORUM Origin int de in het buitenland betaalde belasting namens de aandeelhouders en stuurt het jaar erop een overzicht met de te betalen belasting.

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