
CORUM XL-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, het inkomen is niet gegarandeerd en is afhankelijk van de ontwikkelingen  

in de vastgoedmarkt en de valutakoers. Wij adviseren een beleggingshorizon van minimaal 10 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.

www.corum-funds.nl

  KWARTAALBERICHT 7

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

ESSENTIËLE INFORMATIE

Rentabiliteitsdoelstelling over 10 jaar 
(effectief rendement):  
10% niet-gegarandeerd

PERFORMANCE

7,91%
Bruto dividend uitgekeerd in 2018 

BELEGGEN VANAF

€ 189
Inclusief kosten en 
inschrijvingscommissie

BRUTO DIVIDEND 2018

€ 14,85

5.497
aandeelhouders

DIT KWARTAAL AANGEKOCHT VASTGOED
De vastgoedportefeuille van CORUM XL is uitgebreid met vier nieuwe aankopen.

KWARTAALRESULTATEN
Dividend 
€ 3,15

DE ‘VICTOIRES DES SCPI’-AWARDS: 
CORUM XL EEN VAN DE VEELBELOVENDSTE 
VASTGOEDFONDSEN VAN 2019 

Onderscheiding door ‘Le Particulier’ gepubliceerd in september 2018 (categorie ‘gediversifieerde 
vastgoedfonds dat korter dan 4 jaar bestaat’), op basis van drie criteria: toekomstperspectieven,  
prestaties en intrinsieke kwaliteit. 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:  
GROOT-BRITTANNIË, EEN OVERTUIGING

VOORWOORD

In de laatste ‘Highlights’ kon ik u voor 2018 al 
een rendement van meer dan 7,5% aankondigen. 
Deze prestaties zijn te danken aan aanzienlijke 
investeringen in Groot-Brittannië, een land 
waarvan we sterk overtuigd zijn.

Ruim voor het referendum van 23  juni  2016 
werkte het brexitperspectief als afschrikmiddel 
voor investeerders, wat bijdroeg tot de daling 
van het Britse pond. In de maanden vóór het 
referendum daalde de koers van het pond van 
€ 1,38 naar € 1,11 aan het eind van 2018. 

De investeringen in commercieel vastgoed 
zakten van 72  miljard pond in 2015 naar 
60 miljard pond in 2018. 

De meeste beleggers verwachtten al sinds 2016 
de negatieve effecten van de brexit. We kunnen 
er daarom van uitgaan dat de vastgoedprijzen 
en de koers van het Britse pond zich nu onderin 
de cyclus bevinden. 

Is het echter denkbaar dat beleggers de 
effecten van de brexit onderschat hebben?

De vraag kan op drie manieren worden 
beantwoord: 

•  Deze grote beleggers vertonen een 
kuddegedrag dat de verschijnselen versterkt. 
Dit effect kan zowel opwaartse als neerwaartse 
prijsdruk veroorzaken. We illustreren dit aan 
de hand van een voorbeeld: kalkoen kopen 
voor Kerstmis. De toegenomen 
consumentenvraag versterkt de natuurlijke 
prijsstijgingen gerelateerd aan de werkelijke 
productiekosten. 

•  Zelfs als de effecten van de brexit zijn 
onderschat, moeten er twee effecten worden 
onderscheiden: de structurele effecten van 
een vertrek uit de Europese Unie die 
thuishoren in de categorie 
‘beleggerspsychologie’ en de media-impact 
van de brexit op de korte termijn. Zodra de 
eerste schok is weggeëbd, kunnen we veilig 
veronderstellen dat het Britse pond en de 
vastgoedprijzen weer gaan stijgen.

•  Behalve vanwege deze markteffecten 
investeren we momenteel in Groot-Brittannië 
omdat we geloven in de herstelcapaciteit van 
het land. De financiële sector blijft er sterk. Het 
land heeft laten zien dat het veerkrachtig is en 
in staat is om zich snel aan nieuwe situaties 
aan te passen. Zo werd Groot-Brittannië hard 
getroffen door de financiële crisis van 2008, 
maar wist het zich snel te herstellen en de weg 
naar welvaart terug te vinden. 

Laten we eens kijken naar de investeringen van 
CORUM XL: ongeacht al deze overwegingen 
bieden de looptijd en aard van de huurcontracten 
(onderhoud en werkzaamheden voor rekening 
van de huurder) en de financiële gezondheid 
van onze huurders ons een goed zicht op de 
huurinkomsten en kunnen we een gunstige 
cyclus afwachten om in optimale 
omstandigheden te verkopen.

Net als grote zus CORUM Origin is CORUM XL 
opportunistisch. We benutten dit gunstige 
tijdstip dus om in Groot-Brittannië te investeren, 
net zoals we in de toekomst van andere 
mogelijkheden in andere landen zullen 
profiteren om op termijn een brede variëteit van 
vastgoedbeleggingen en valuta’s te bereiken.

Frédéric Puzin,
voorzitter van CORUM AM
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VERHUURMUTATIES
Huren ontvangen in het 4e kwartaal 2018: € 2.624 K

Geen vervanging noch beëindiging van bestaande huurcontracten in het 4e kwartaal 2018

Geen leegstand op 31-12-2018

KWARTAALPRESTATIES
De cijfers hebben betrekking op het afgelopen kwartaal en de prestaties uit het verleden zijn niet bepalend voor de toekomstige 
prestaties van CORUM XL. Zoals geldt voor elke vastgoedbelegging bestaat er een risico op kapitaalverlies en kunnen de waarde 
van het CORUM XL-aandeel en de daaruit voortvloeiende inkomsten zowel stijgen als dalen.

DIVIDEND PER AANDEEL

Een aandeel (inclusief alle kosten)   € 189,00
Nominaal   € 150,00
Emissiepremie (agio)  € 39,00
Inclusief de verschuldigde inschrijvingscommissie voor:
- de kosten van het ophalen van kapitaal  € 20,41
- kosten van het zoeken naar vastgoed en beleggingskosten  € 2,27
Gemiddelde schommeling van de aankoopprijs van het aandeel 1,51%

€ 189   
INSCHRIJVINGSPRIJS 
SINDS 1 APRIL 2018

NB: CORUM XL 
betaalt namens de 
aandeelhouders 
buitenlandse belastingen 
aan de betreffende 
belastingautoriteiten.
Het deel van de 
inkomsten dat 
onderworpen is aan 
bronbelasting wordt 
verrekend met eventuele 
belastingverplichtingen.

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

KAPITAALONTWIKKELING
 
 31-12-2018  31-12-2017
Nominaal kapitaal € 179,48 miljoen  € 30,62 miljoen

Kapitalisatie (op basis van de inschrijvingsprijs)  € 226,14 miljoen € 37,77 miljoen 
Aantal aandelen 1.196.523 204.146 
Aantal aandeelhouders 5.497 926

Verwacht bruto  
dividend 2019

€ 9,45 
De volgende interim- 

dividenden over het 1ste  
kwartaal 2019 zijn gepland 

op 11-02, 11-03 en 10-04.

AANDELENMUTATIES  
IN HET KWARTAAL

Aandelen in  
afwachting van 

terugkoop

0
Onderhandse  
transacties en  

verkopen

0
Aandelen die het 
kapitaal verhogen 

315.216

GEMIDDELDE KWARTAALRESULTATEN

REFERENTIEWAARDEN  
OP 31-12-2018
Liquidatiewaarde (per aandeel) € 158,58
Vervangingswaarde (per aandeel)  € 189,29
IFI-waarde € 153,01
(onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering)

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

€ 1

€ 2

€ 3

€ 4

2017

3,04

3,04

€ 3,15 
Bruto dividend1

Q4 2018

Buitenlandse bronbelasting 
afgetrokken van de huur2

€ 0,53 

Dividend uitgekeerd over  
het 4e kwartaal 2018 via  
3 interim-dividenden:  
€ 0,81 op 09-11,  
€ 0,88 op 10-12 en  
€ 0,93 op 10-01-2019.

€ 2,62 

3,81

3,71

2018

Terugkopen gematcht 
door nieuwe  
inschrijvingen 

725

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 vastgoedfonds wordt afgetrokken van de uitgekeerde interim-dividenden.



PROFIEL VAN DE VASTGOEDPORTEFEUILLE 
(inclusief ondertekende nieuwbouwcontracten)

SPREIDING PER TYPE
(in % van de marktwaarde) 

Kantoren

Winkels

Industrie

Hotel

26
huurders

AANTAL HUURDERS
AANTAL GEBOUWEN

14
gebouwen

GEMIDDELDE RESTERENDE, 
NIET-ONDERHANDELBARE LOOP-
TIJD VAN DE HUURCONTRACTEN

9,94
jaar

Februari

2028December

2018

FYSIEKE EN FINANCIËLE  
BEZETTINGSGRAAD

Nederland DIVERSEY Polen CASTORAMA

42%
51%

4% 3%

FYSIEKE BEZETTINGSGRAAD 
Q4 2018

100%

FINANCIËLE BEZETTINGSGRAAD
Q4 2018 

100%

GEOGRAFISCHE SPREIDING
(in % van de marktwaarde) 

Verenigd Koninkrijk

Polen

Duitsland

Ierland

Portugal

Spanje

Nederland

4%

59%

3%

4%

24%

3%3%

86.845 m2

TOTAAL OPPERVLAK
(in m2)



AIRWAVE SOLUTIONS RUGBY (GROOT-BRITTANNIË)

Aangekocht op 17 oktober 2018
Aankoopprijs: € 13,1 miljoen
Aanvangsrendement: 6,80%
Oppervlak: 3.657 m2

Huurder: Airwave Solutions
Resterende looptijd van de huurovereenkomst:  
14,5 jaar

Dit kantoorpand met een totaal oppervlak van 3.657  m² staat in een gemengd 
winkelgebied aan de rand van de stad Rugby in Groot-Brittannië. 
Rugby, gelegen op 50 km van Birmingham, is met 70.000 inwoners de op een na 
grootste stad in het graafschap Warwickshire. De stad beschikt over een uitstekend 
netwerk van autowegen met directe toegang tot Londen.
De in 2008 gebouwde kantoren hebben de BREEAM-certificering, wat betekent dat 
ze voldoen aan strenge normen op het gebied van milieu en energieverbruik.
Het kantoorgebouw is aangekocht voor € 13,1 miljoen, met een rendement van 6,80% 
na aftrek van alle kosten.
Het pand, dat gelegen is vlak bij woongebouwen en winkels van bekende merken zoals 
H&M en Gap, wordt gehuurd door Airwave Solutions, een privaat Brits telecombedrijf. 
De huurder is een huurverplichting aangegaan voor 14,5 jaar, als onderdeel van een 
‘triple net’ huurcontract. Dit betekent dat alle kosten voor onderhoud en eventuele 
werkzaamheden voor rekening van de huurder komen.

ACQUISITIES

TESCO STORES, MARSTON’S ESTATE LTD. EXETER (GROOT-BRITTANNIË)
Dit recent aangekochte pand ligt in het centrum van 
Exeter, een universiteitsstad met 130.000 inwoners 
in het zuidwesten van Groot-Brittannië. 
Het gebouw uit 1971 bestaat uit twee delen met 
een totaal oppervlak van 3.407  m² en wordt 
verhuurd aan de Britse supermarktketen Tesco 
Stores Ltd. (91%) en aan een Britse brouwerij, 
Marston’s Estate Ltd.
Deze vijfde koop van CORUM XL in Groot-Brittannië 
is gesloten voor €  7,2  miljoen en genereert een 
rendement van 8,18% na aftrek van alle kosten.
De huurders zijn een ‘triple net’ huurovereenkomst 
aangegaan met een gemiddelde vaste looptijd van 
7,6 jaar. Alle kosten voor onderhoud en eventuele 
werkzaamheden komen derhalve voor rekening 
van de huurder.

Aangekocht op 30 november 2018
Aankoopprijs: € 7,2 miljoen
Aanvangsrendement: 8,18%
Oppervlak: 3.407 m2

Huurders: Tesco (91%), Marston’s Estates Limited
Gemiddelde resterende looptijd van de 
huurcontracten: 7,6 jaar

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



7 HUURDERS WARSCHAU (POLEN)
Het F2-vastgoedcomplex biedt plaats aan kantoren en winkels. Het is 
gelegen in Warschau, de ‘booming’ hoofdstad van Polen en motor van 
de uitzonderlijke economische groei van het land.
Het Mokotów-district waarin het gebouw gelegen is, heeft een 
dynamische omgeving met veel kantoren, scholen, hotels, sportvelden 
en een ziekenhuis. Tegenover het pand wordt momenteel een woonwijk 
gerealiseerd.
Dit moderne en lichte gebouw, dat in 2017 is gebouwd, heeft een 
oppervlak van bijna 7.400 m². Het telt twee parkeerterreinen (een ervan 
ondergronds) met in totaal meer dan 200 plaatsen en is met zeven 
huurders volledig bezet.
Het is aangekocht voor een bedrag van € 20,7 miljoen na aftrek van alle 
kosten en het jaarlijkse rendement is 7%. De huurders zijn een ‘double 
net’ huurovereenkomst aangegaan met een gemiddelde looptijd van 
7,2 jaar. CORUM XL draagt de kosten van eventuele werkzaamheden, 
maar de huurders betalen bovenop de basishuur een evenredig deel 
van de onroerendgoedbelasting en verzekeringspremies.

Aangekocht op 18 december 2018
Aankoopprijs: € 20,7 miljoen
Aanvangsrendement: 7%
Oppervlak: 7.396 m2

Huurders: Billennium, Mediacap, Jerónimo Martins, Calypso, Helly Hansen, 
Orion, Interparking
Gemiddelde resterende looptijd van de huurcontracten: 7,2 jaar

ACQUISITIES

IRWIN MITCHELL LLP SHEFFIELD (GROOT-BRITTANNIË)
Dit kantoorpand met een oppervlak van ruim 11.000  m² 
is verhuurd aan een advocatenkantoor en is gesitueerd 
in de stad Sheffield in Groot-Brittannië. Dankzij het Britse 
HS2-hogesnelheidsproject (High-Speed 2) zal de stad in 
recordtijd per spoor verbonden worden met andere grote 
steden, zoals Londen, Leeds en Manchester.
Sinds de jaren 2000 beleeft Sheffield een economische 
‘boom’ met een jaarlijkse groei van meer dan 5%. De stad 
bezit een prestigieuze universiteit die tot de honderd beste 
ter wereld behoort en trekt elk jaar veel professionals op 
het gebied van dienstverlening en industrie.
Dit pand is aangekocht voor € 29 miljoen en genereert een 
rendement van 6,37% na aftrek van alle kosten. Het bedrijf 
heeft een vast huurcontract getekend met een looptijd 
van 8,8  jaar. Alle kosten voor onderhoud en eventuele 
werkzaamheden komen voor rekening van de huurder. 

Aangekocht op 19 december 2018
Aankoopprijs: € 29 miljoen
Aanvangsrendement: 6,37%
Oppervlak: 11.093 m2

Huurder: Irwin Mitchell LLP
Resterende looptijd van de huurovereenkomst: 8,8 jaar

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



CORUM XL, BELEGGEN OP MAAT

EENVOUDIGE OPLOSSINGEN  
VOOR TOEGANG TOT UW 
CORUM XL-BELEGGING

HEEFT U EXTRA INKOMSTEN NODIG?
CORUM XL 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 XL 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 XL 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.

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

* Wanneer ten minste één aandeel wordt aangehouden. 

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 en de valutakoers. 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 en de valutakoersen tijdens de looptijd van de belegging. De aanbevolen beleggingshorizon bedraagt 10 jaar en de liquiditeit van de 
belegging blijft gedurende de gehele levensduur van CORUM XL 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 XL worden gemeten.
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 XL bij inschrijvingen een inschrijvingscommissie van 12% incl. alle belastingen, die ingehouden wordt op de emissiepremie 
(agio). De inschrijvingen zijn toegestaan tot het maximaal statutair kapitaal, vastgesteld op € 1.000.000.050. Wanneer het statutair maatschappelijk kapitaal is bereikt, worden 
inschrijvingen alleen nog maar toegestaan voor terugkoopverzoeken.

Voorwaarden voor de terugtrekking van aandeelhouders
Omdat CORUM XL 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 € 166,32 per aandeel vanaf 1 april 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 CORUM XL.
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 XL 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.

Hoofdkantoor: 1 rue Euler, 75008 Parijs, Frankrijk – Handels- en vennootschapsregister te Parijs: 824 562 581, ingeschreven op 23 december 2016 
Maatschappelijk kapitaal bij oprichting: € 5.179.050 – Maatschappelijk kapitaal op 31 december 2018: € 226.142.879 

Goedkeuring SCPI van de Franse AFM voor het prospectus: nr. 17-05 op 17 maart 2017. BALO nr. 33 op 16 maart 2018.
Beheermaatschappij: CORUM Asset Management, goedgekeurd door de Franse AFM op 14 april 2011 onder nr. GP-11000012, goedgekeurd op grond van de AIFM-richtlijn.
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