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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 resultaten uit het verleden zijn geen betrouwbare 
aanwijzing voor toekomstige resultaten. Voordat u gaat investeren, dient u te controleren of de belegging bij uw financiële 
situatie past.

DRIEMAANDELIJKS  
BRUTO DIVIDEND

€ 16,87 

BELEGGEN VANAF

€ 1.075
Inclusief kosten en 

inschrijvingscommissie 

PERFORMANCE

7,28%
Bruto dividend  

uitgekeerd in 2018

5,57%
Effectief rendement  

over 5 jaar

Drie nieuwe aankopen versterken de aanwezigheid van CORUM Origin in Duitsland 
en Estland.

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

Voor het 7de jaar op rij behoort 
CORUM Origin tot de best 
presterende vastgoedfondsen 
volgens het klassement van het 
Franse Institut de l’Epargne 
Immobilière et Foncière. 

€

€

25.236
aandeelhouders

7,91%
DIVIDEND- 

RENDEMENT

7,28%
DIVIDEND- 

RENDEMENT
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Sinds de oprichting in 2012 is de filosofie van CORUM Origin 
eenvoudig: beleggers heldere antwoorden geven op de 
knelpunten van vastgoedbeleggingen. 

Vastgoed is een tastbare, reële investering, precies  
wat vastgoedbeleggen bij beleggers succesvol maakt.  
In tegenstelling tot een breed gedragen overtuiging die knap 
in stand gehouden wordt door vastgoedprofessionals en de 
media, is onroerend goed geen veilige haven! De waarde van 
een pand fluctueert in de loop van de tijd. Net als alle markten 
kennen vastgoedmarkten crises en ‘booms’, hoewel de cycli 
langer en minder heftig zijn dan op de financiële markten. 

Om deze risico’s die inherent zijn aan vastgoedmarkten te 
minimaliseren, heeft CORUM Origin sinds zijn oprichting één 
en dezelfde strategie gevolgd:

•  Weten te beleggen door ‘dure’ markten bovenin de cyclus 
links te laten liggen en de voorkeur te geven aan meer 
betaalbare markten die hogere huurinkomsten bieden. 

•  Diversifiëren door niet op één paard te wedden, dankzij 
flexibiliteit en reactiviteit. Daarom is CORUM Origin belegd 
in 12 landen, met 116 panden verhuurd aan ruim 200 
huurders. Een vastgoedmarkt die met een crisis te maken 
krijgt, een probleem in een gebouw, het vertrek van een 
huurder of een onbetaalde huur heeft dus beperkte 
gevolgen voor de algemene resultaten van CORUM Origin.

•  De voorkeur geven aan gebouwen die langdurig aan grote 
bedrijven zijn verhuurd, voor een beter zicht op de 
huurprijzen. Dit voorkomt onbetaalde rekeningen en 
gebouwen met leegstand.

•  Weten te verkopen wanneer het moment daar is om 
mogelijke kapitaalwinsten te genereren.

Dividendrendement - Bron CORUM 

Deze strategie heeft sinds 2012 consistente resultaten 
opgeleverd, in lijn met onze rendementsdoelstelling van 6%.

We kunnen ook marginaal een opportunistische strategie 
hanteren en ons richten op panden met een lager rendement, 
maar met een groot potentieel voor toegevoegde waarde, 
waardoor de verkoop ervan buitengewoon dividend 
genereert. Zo hebben we twee hotels, die voor 20 jaar  
vast zijn verhuurd aan een solide exploitant die actief is  
onder het merk “Moxy by Marriott” toegevoegd aan onze 
vastgoedportefeuille.  

Dit doel kan echter alleen worden bereikt als CORUM Origin 
beheerst groeit. Daarom moet het opgehaald kapitaal van 
beleggers beperkt worden tot aankoopkansen van gebouwen 
die passen bij het doel van 6% op de lange termijn. Zo is het 
opgehaald bedrag sinds 2016 beperkt tussen €  300 en 
€ 350 miljoen.

Op deze voorwaarde en door eraan te herinneren dat “in het 
verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor 
toekomstige prestaties”, kan ik u nu al vertellen dat CORUM Origin 
zijn doelstelling van 6% in 2019 gaat halen.  

> VOORWOORD

CORUM ORIGIN BESTAAT ZEVEN JAAR

Frédéric Puzin,
voorzitter van CORUM AM



>  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.
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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, máár voor verrekening van Franse belastingen, die in het nieuwe kalenderjaar voldaan dienen te worden.

Buitenlandse bronbelasting 
afgetrokken van de huur 2

Dividend uitgekeerd over het 
1e kwartaal 2019  

via 3 interim-dividenden:  
€ 4,35 op 11-02, € 4,40  

op 11-03 en € 4,95 op 10-04.

€ 3,17 

€ 13,70  € 16,87 1

Bruto 
dividend 1

Q1 2019

De volgende interim-dividenden over het tweede 
kwartaal 2019 zijn gepland op 10-05, 10-06 en 10-07.

DIVIDEND PER AANDEEL

CORUM Origin heeft nu meer dan 
25.000 aandeelhouders. Wij danken 
u hartelijk voor uw vertrouwen.
Dit eerste kwartaal van 2019 bevestigt
onze resultaten voor 2018 met een
prestatie die nog altijd boven onze
doelstelling van 6% ligt.

Jonathan Wasserman,  
commercieel directeurAandelen in 

afwachting van 
terugkoop

0
Terugkopen  

gematcht door  
nieuwe inschrijvingen

1.354
Onderhandse  

transacties  
en verkopen

455
Aandelen die het 
kapitaal verhogen

104.231

AANDELENMUTATIES IN HET KWARTAAL

VERHUURMUTATIES GEMIDDELDE KWARTAALRESULTATEN

 Gemiddeld kwartaalresultaat per aandeel in €      
 Gemiddeld kwartaaldividend per aandeel in €
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18,26

18,22 17,24

16,87

Huren ontvangen in het 1e kwartaal 2019: 
€ 30.959 duizend

Leegstand op 31-3-2019:  
13 winkels: 3 in Amneville (468 m²), 2 in Valenciennes (634 m²),  
2 in Torcy (594 m²), 1 in Hamburg (368 m²), 3 in Nantes (Technoparc) 
(665 m²), 2 in Dublin (146 m²)

Beëindiging huurcontracten op 31-3-2019: 
1 beëindiging te Hoofddorp (684 m²) 
1 beëindiging te Nantes (Actipark) (406 m²)

Verwacht bruto 
dividend 2019

€ 64,50 



Nederland
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>  PROFIEL VAN DE 
VASTGOEDPORTEFEUILLE

FYSIEKE EN FINANCIËLE BEZETTINGSGRAAD  
IN HET 1E KWARTAAL 2019

INCLUSIEF AFGESLOTEN NIEUWBOUWCONTRACTEN

VASTE PERIODE VAN DE 
HUURVERPLICHTING

SPREIDING PER TYPE
(in % van de marktwaarde)

AANTAL  
HUURDERS

GEOGRAFISCHE  
SPREIDING
(in % van de marktwaarde)

AANTAL GEBOUWEN

TOTAAL OPPERVLAK
IN M2

LEEG OPPERVLAK: 3.965 M2

KANTOREN WINKELS HOTELS INDUSTRIE LOGISTIEK GEZOND- 
HEIDSZORG

FYSIEKE  
BEZETTINGSGRAAD 

FINANCIËLE  
BEZETTINGSGRAAD

0,5%0,4%

Verhuurde panden:

   Financiële bezettingsgraad

Leegstaande panden:

    Op zoek naar huurders

214

116

1.030.678
44% 21% 16% 11% 7% 1%

  

8,67
JAAR

m2

99,6% 99,5%

MAART 
2019



€

>  IN HET KORT
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Bij CORUM Origin belegt u in professioneel verhuurvastgoed 
zonder de nadelen van het beheer ervan (service inbegrepen 
in beheerkosten).  

Vincent Dominique, Algemeen directeur

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

- onderzoeks- en beleggingskosten € 12,90

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

REFERENTIEWAARDEN OP 31-12-2018

AANVULLENDE INKOMSTEN 

HET PERIODIEK INVESTERINGSPLAN

HERBELEGGING VAN DIVIDEND

€ 934,38

€ 1.126,77

Liquidatiewaarde (per aandeel)  

Vervangingswaarde (per aandeel) 

Terugkoopprijs (per aandeel) € 946,39

CORUM Origin betaalt u maandelijks de potentiële 

inkomsten uit uw belegging. Zo profiteert u van de  

voordelen van vastgoedbeleggingen en ontvangt  

u extra inkomsten.

Met CORUM Origin kunt u een automatische betaling 

plannen vanaf € 50 per maand (vanaf één aandeel in volle 

eigendom). Zo kunt u moeiteloos een vastgoedportefeuille 

opbouwen. Met het Periodiek Investeringsplan kunt u de 

bedragen en de frequentie van uw betalingen afstemmen 

op uw budget (per maand, per kwartaal, per jaar, enz.).

CORUM Origin biedt u de mogelijkheid om uw dividend te 

herbeleggen, variërend van 1% tot 100% in nieuwe aande-

len, na het verstrijken van de dividendgerechtigde termijn. 

Zo kunt u moeiteloos een vastgoedportefeuille opbouwen.  

KAPITAALONTWIKKELING

Datum 31-03-2019 31-12-2018

Kapitalisatie (op basis van de inschrijvingsprijs)  € 1.591 miljoen  € 1.480 miljoen

Nominaal kapitaal  € 1.275 miljoen  € 1.187 miljoen

Aantal aandelen  1.479.593 1.376.716

Aantal aandeelhouders  25.236 23.284

 1E DAG VAN  
DE 6E MAAND 

na de inschrijving  
en de volledige betaling.

DIVIDENDGERECHTIGDE  
TERMIJN

€

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. In het verleden behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst. 



DUITSLAND

ODYSSEY 
HOTEL GROUP 
DÜSSELDORF

Dit hotel, dat begin 2019 is opgeleverd en onder het merk Moxy by 
Marriott opereert, telt meer dan 150 kamers. Het ligt 10 km ten zuiden 
van het stadscentrum van de zevende Duitse stad, Düsseldorf. 

Het hotel heeft een totaal oppervlak van 4.721 m² en beschikt over 
ongeveer zestig parkeerplaatsen. Moxy Hotels, het nieuwe concept 
van Marriott International dat in 2014 in het leven is geroepen, 
biedt ‘boutiquehotels voor moderne reizigers’. De doelgroep 
bestaat vooral uit jonge mensen, die het merk wil aantrekken 
met een origineel ontwerp, hypermoderne kamers, diverse 
gemeenschappelijke ruimten en betaalbare prijzen.

Het vier verdiepingen tellende hotel beschikt ook over 
verschillende ruimten op de begane grond, zoals een cocktailbar, 
ontspanningsruimte en werkruimte.
Het hotel is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en over 
de weg, en ligt in de directe nabijheid van het hoofdkantoor van 
Henkel, een toonaangevend Duits bedrijf in drie activiteitensectoren:  

kleefstoffen, schoonheids- en verzorgingsproducten en was- en 
reinigingsmiddelen. Dit pand fungeert ook als opleidingscentrum 
voor de groep en als conferentielocatie; er worden veel werknemers 
van over de hele wereld ontvangen en deze vormen een goede 
basis met vaste klanten voor de vestiging.  

De aankoopprijs bedraagt € 20,4 miljoen, inclusief alle kosten, en 
het rendement is 5,63%. Het bedrijf heeft een vast huurcontract 
getekend met een looptijd van 20 jaar. 

De Odyssey Hotel Group is in 2012 in Nederland opgericht en is 
gespecialiseerd in hotelmanagement. Het bedrijf is betrokken bij de 
ontwikkeling van zijn hotels en exploiteert op basis van langlopende 
huur vijftien hotels, met nog eens tien in de pijplijn. Odyssey werkt 
samen met vele prestigieuze merken zoals Marriott International, 
Holiday Inn, Autograph Collection Hotels en Aloft Hotels. In 2017 
bedroeg de omzet € 19 miljoen, een stijging van 25% ten opzichte 
van 2016.  

AANGEKOCHT OP 15-2-2019

Aankoopprijs: € 20,4 miljoen
Aanvangsrendement: 5,63%

   Oppervlak: 4.721 m2

   Huurder: Odyssey Hotel Group 
Resterende looptijd van de 
huurovereenkomst: 20 jaar,  
niet-onderhandelbaar

Deze twee hotels in Duitsland zijn in onze strategie een marginale investering. Ook al is het rendement van 
deze gebouwen lager dan 6%, wij zijn van mening dat ze een goed potentieel voor kapitaalwinst bieden. 
Bovendien verbinden huurders zich ertoe hun huur gedurende 20 jaar te betalen, wat ons een goed zicht op de 
huurinkomsten biedt.

Philippe Cervesi, Directeur Beleggingen 

>  AANGEKOCHT 
VASTGOED



>  AANGEKOCHT 
VASTGOED

ESTLAND

OÜ HARMET  
TALLINN

Het pand, gebouwd in 2017, is gelegen in de buurt van Tallinn,  

de hoofdstad van Estland. 

Deze locatie, dichtbij belangrijke weg- en havenverbindingen,  

is strategisch voor huurder OÜ HARMET, die voornamelijk naar de 

Scandinavische landen exporteert.  

De economische groei van Estland bedroeg 3,5% in 2018. 

Dit pand, dat speciaal gebouwd is voor de behoeften van OÜ HARMET, 

is de grootste productiefaciliteit van het bedrijf: 28.000 m², 

voornamelijk bedoeld voor productie- en opslagactiviteiten.   

Bijna 350 geprefabriceerde modulaire woningen (bijvoorbeeld 

huizen, badkamers enz.) worden hier per maand geproduceerd. 

Deze fabriek van meer dan 28.000 m² bevat opslagruimten en bijna 

22.000 m² voor de productie. Met dit pand wordt tegemoetgekomen 

aan de productiedoelstellingen van de huurder, OÜ HARMET.  

De onderneming is van plan om meer dan 350 modulaire woningen 

per maand te bouwen.  

OÜ HARMET is een vast huurcontract aangegaan met een 

looptijd van 15 jaar, waarbij alle lasten, belastingen, onderhoud en 

structurele werkzaamheden voor rekening van de huurder komen. 

De aankoopprijs bedraagt € 28,9 miljoen, inclusief alle kosten,  

en het rendement is 7,47%.

Het Estse bedrijf OÜ HARMET is toonaangevend in het ontwerp 

en de bouw van kant-en-klare modulaire woningen (badkamers, 

appartementen, enz.). Het bedrijf is in 1992 opgericht en telt nu meer 

dan 650 werknemers in Estland. In 2017 genereerde OÜ HARMET 

€ 77 miljoen aan omzet. 

AANGEKOCHT OP 4-1-2019

Aankoopprijs: € 28,9 miljoen
Aanvangsrendement: 7,47%

   Oppervlak: 28.164 m2

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

DUITSLAND

ODYSSEY HOTEL 
GROUP  
FRANKFURT

Dit nieuwe hotel, dat onder het merk Moxy by Marriott wordt 

geëxploiteerd, opende in april 2019 zijn deuren. Het is gelegen 

in Kelsterbach, vlak bij de luchthaven van Frankfurt in Duitsland, 

wat vliegverkeer betreft nummer vier in Europa met 70 miljoen 

passagiers in 2018. Het stadscentrum van het op drie na grootste 

financiële centrum van Europa en de welvarendste stad van 

Duitsland, waar ook de Europese Centrale Bank gevestigd is, ligt op 

slechts 20 minuten van het hotel. 

Het hotel heeft 188 kamers met airconditioning, verspreid over  

5 verdiepingen. Het biedt ook een gemeenschappelijke lounge, een 

bar, 24/7 food and beverage, een fitnessruimte en een werkruimte, 

op een totaal oppervlak van 5.254 m². 

De aankoopprijs bedraagt € 21,9 miljoen, inclusief alle kosten,  

en het rendement is 5,71%. Het bedrijf heeft een vast huurcontract 

getekend met een looptijd van 25 jaar. 

AANGEKOCHT OP 23-3-2019 

Aankoopprijs: € 21,9 miljoen
Aanvangsrendement: 5,71%

   Oppervlak: 5.254 m2

   Huurder: Odyssey Hotel Group
Resterende looptijd van de 
huurovereenkomst: 25 jaar,  
niet-onderhandelbaar



Waarschuwingen
De beheermaatschappij garandeert de doorverkoop van aandelen niet. Het belegde kapitaal en de inkomsten zijn niet gegarandeerd en zijn afhankelijk 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.

Voorwaarden voor de inschrijving op een kapitaalverhoging
De beheermaatschappij ontvangt van het fonds 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 aandelenkapitaal is bereikt, worden inschrijvingen alleen nog maar toegestaan voor 
terugkoopverzoeken.

Voorwaarden voor de terugkoop
Omdat het fonds een vennootschap met veranderlijk kapitaal is, heeft elke aandeelhouder het recht op gehele of gedeeltelijke terugkoop van zijn aandelen. 
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 een 
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. Elke 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.

Fiscale aspecten
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 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. De Algemene Aandeelhoudersvergadering van CORUM Origin heeft plaatsgevonden op 18 april 2019.

Hoofdkantoor: 1 rue Euler, 75008 Parijs, Frankrijk – Handels- en vennootschapsregister te Parijs: 749 907 507, ingeschreven op 28 februari 2012 – Aandelenkapitaal bij oprichting: € 950.786
Aandelenkapitaal op 31 maart 2019: € 1.275.409.473 – Goedkeuring SCPI van de Franse AFM voor het prospectus: nr. 12-17 op 24 juli 2012. BALO nr. 61 op 21 mei 2018.
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VERKLARENDE WOORDENLIJST

Dividendgerechtigde termijn: De 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: Dit is het bruto dividend, vóór Franse en buitenlandse inhoudingen, dat uitgekeerd wordt over het jaar N (inclusief het buitengewoon interim-dividend, 
0,10%, en het gedeelte dat als kapitaalwinst wordt uitgekeerd, 0,35% in 2018), gedeeld door de gemiddelde aankoopprijs van het aandeel in het jaar N.  Dankzij deze 
indicator kan de jaarlijkse financiële prestatie van CORUM Origin worden gemeten.

Aanvangsrendement: Het betreft het rendement op vastgoed op de dag van aankoop, dat wil zeggen de huur op jaarbasis afgezet tegen de aankoopprijs van het 
vastgoed, inclusief alle kosten (mutatierechten en makelaarskosten).

Financiële bezettingsgraad: De gefactureerde huren/factureerbare huren. Dit percentage meet de financiële huurperformance.

Fysieke bezettingsgraad: Het 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: Dit meet de rendabiliteit van de belegging over een bepaalde periode. Het houdt rekening met de ontwikkeling van de waarde van het aandeel en 
het uitgekeerde dividend.




