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MET CORUM XL 
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 XL volgt, vaak innoverend en altijd met oog voor zaken 
die verbeterd kunnen worden:

  Door een duidelijk omschreven performancedoelstelling 
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 XL-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.

Transparant zijn is u laten zien hoe de vastgoedmarkten 
waarin CORUM XL belegt werkelijk zijn. Philippe Cervesi, 
directeur beleggingen, 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 en verder vooruit te blikken. Hij legt u uit 
wat onze overtuigingen omtrent het Verenigd Koninkrijk zijn 
en waarom wij de brexit als historische kans zien.

Vincent Dominique, algemeen directeur belast met vastgoed, 
vertelt u over de methoden die we bij de huurders gebruikt 
hebben om het vastgoed op te waarderen.

Eind 2018 is CORUM XL belegd in 7 landen in de eurozone 
en daarbuiten: Verenigd Koninkrijk, Polen, Duitsland, Ierland, 
Portugal, Spanje en Nederland. Een bijzondere weg die we 
in iets minder dan 2 jaar hebben afgelegd. Het rendement is 
7,91% na 6,58% in 2017. We zijn er erg blij mee dat we het in 
2018 nóg beter hebben gedaan, ook al blijft de doelstelling 
hetzelfde: 5% rendement en 10% waardecreatie over 10 jaar 
(rendement + koersstijging).

We hebben geprobeerd dit document eenvoudig, duidelijk, 
leesbaar en begrijpelijk te maken, vooral door jargon te 
vermijden. Het verslag moet echter wel voldoen aan de 
geldende regelgeving, vooral voor wat betreft het financiële 
gedeelte (pagina 33). 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

Voorwoord van de 

voorzitter
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Highlights 
van het jaar

Irwin Mitchell LLP - Sheffield - Verenigd Koninkrijk - Aangekocht op 19-12-2018

CORUM XL  
BEANTWOORDT 
AAN MIJN 
BEHOEFTE AAN 
REGELMATIGE 
INKOMSTEN.

_ÉRIK 
AANDEELHOUDER VAN 
CORUM XL
ISSY-LES-MOULINEAUX 
(FRANKRIJK)

Wat prettig is aan CORUM XL, is dat 
er voor elk wat wils is. Afhankelijk 
van de eigen specifieke situatie kan 
iedereen een effectieve oplossing 
vinden die overeenkomt met zijn of 
haar behoeften, of het nu het Periodiek 
Investeringsplan, de herbelegging van 
dividenden of het maandelijks inkomen 
is. Het l i jkt me moeili jk om geen 
passende oplossing te vinden.
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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.

Sinds het jaar 2018 kunnen 
aandeelhouders van CORUM XL 1% 
tot 100% van hun maanddividend 
herbeleggen in nieuwe CORUM XL-
aandelen. Elk nieuw verworven aandeel 
(of fractie daarvan) genereert nieuw 
dividend*. Deze dienst is toegankelijk 
vanuit het persoonlijke CORUM-
account van aandeelhouders op  
www.corum-funds.nl en is online 
onmiddellijk en kosteloos te wijzigen.

HERBELEGGING  
VAN HET DIVIDEND

* Maandelijks potentieel dividend na afloop van de 
dividendgerechtigde termijn van 5 maanden.

*  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.

PERIODIEK 
INVESTERINGSPLAN

Met het Periodiek Investeringsplan 
bouwen aandeelhouders van 
CORUM XL hun beleggingsportefeuille 
in hun eigen tempo op. Ze kiezen 
zelf de frequentie en het bedrag 
van hun stortingen, vanaf € 50 (alle 
kosten inbegrepen)*. Deze dienst is 
toegankelijk vanuit het persoonlijke 
CORUM-account van aandeelhouders 
op www.corum-funds.nl en is online 
onmiddellijk en kosteloos te wijzigen.

*  Dienst beschikbaar vanaf een aandeel in volle 
eigendom (kosten en inschrijvingscommissie 
inbegrepen).

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 XL worden geschat.

€ 226 MILJOEN

KAPITALISATIE PER  
31 DECEMBER 2018

ONTWIKKELING VAN 
DE AANDELENPRIJS

De waarde van het aandeel en de 
daaruit voortvloeiende inkomsten 
kunnen zowel stijgen als dalen.
Sinds 1 april 2018 is de prijs van het 
aandeel CORUM XL van € 185 naar 
€ 189 gestegen.  
Deze stijging geeft de waardering van 
het vastgoed van CORUM XL sinds het 
eerste jaar weer.

€ 189+2,2%

2018 WAS IN LIJN MET DE DOELSTELLINGEN DIE CORUM XL AAN AL ZIJN 
AANDEELHOUDERS BELOOFD HAD.

VOOR HET 
TWEEDE JAAR OP 
RIJ REALISEERT 
CORUM XL DE BESTE 
MARKTPRESTATIES 
VAN ALLE 
VASTGOEDFONDSEN

DE BESTE  
PERFORMANCE 

IN 2018

HIGHLIGHTS VAN HET JAAR

DEZE RANGLIJST WORDT OPGESTELD 
DOOR HET FRANSE INSTITUT DE 

L’ÉPARGNE IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE.

7,91%
DIVIDENDRENDEMENT*

7,28%
DIVIDENDRENDEMENT*

CORUM XL heeft de eerste 
beleggingen buiten de eurozone 
gerealiseerd:  
6 in Groot-Brittannië en 2 in Polen, voor 
een totaalbedrag van € 151 miljoen.

8 AANKOPEN 
BUITEN DE EUROZONE

2018 
in een notendop
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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 (10 jaar), op basis van:

  de ontwikkeling van de prijs per aandeel in de periode 
van 10 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 
10 jaar. Het aandeel wordt teruggekocht op basis van 
de prijs per aandeel aan het einde van de periode, na 
aftrek van de inschrijvingscommissie (= terugkoopprijs).

BEOOGD EFFECTIEF  
RENDEMENT OVER  
10 JAAR

WAT IS HET DIVIDENDRENDEMENT?

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

  het brutodividend, vóór Franse en buitenlandse 
heffingen, uitgekeerd over één jaar;
  de gemiddeld gerealiseerde aankoopprijs van het 
aandeel in hetzelfde jaar.

7,91%
DIVIDEND-
RENDEMENT 2018

IN 2018 REALISEERDE CORUM XL 
EEN PERFORMANCE DIE DE  
DOELSTELLING VAN 5% OVERTROF. 

€ 14,85
PER AANDEEL

BRUTO 
DIVIDEND 2018

De CORUM XL-aandeelhouders 
die in het jaar 2018 
dividendgerechtigd waren, 
ontvingen € 14,85 per aandeel. 

HIGHLIGHTS VAN HET JAAR

10%

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN BIEDEN 
GEEN GARANTIE VOOR DE TOEKOMST.

Irwin Mitchell LLP - Sheffield 
Verenigd Koninkrijk - Aangekocht op 19-12-2018 Airwave Solutions - Rugby - Verenigd Koninkrijk - Aangekocht op 17-10-2018

VASTE PERIODE VAN DE  
HUURVERPLICHTING

BEZETTINGSGRAAD 
VAN DE GEBOUWEN

100%

Fysieke  
bezettingsgraad

100%

Financiële  
bezettingsgraad

FEB.  
2028

9,09
JAAR

De performance 
in 2018
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De vastgoedmarkt  
in de eurozone  
en daarbuiten 
weten te  
volgen

_ FRANÇOIS
AANDEELHOUDER  
VAN CORUM XL
MEYLAN 
(FRANKRIJK)

C O R U M  X L  b u n d e l t  a l l e s 
waarnaar  ik  zocht :  ik  wi lde 
rendement, waardestijging van 
kapitaal en profiteren van minder 
belastingdruk. Risico’s spreiden 
is een goede strategie voor 
vastgoedbeheer.

DE DIVERSIFICATIE 
VAN HET 
VASTGOED VAN 
CORUM XL IN HET 
BUITENLAND VOND 
IK INTERESSANT.

F2 7 huurders - Warschau - Polen - Aangekocht op 18-12-2018
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Begin van de ‘subprime’-crisis, gevolgd 
door een periode van recessie

Aankondiging van de uitslag 
van het brexitreferendum van 
23 juni 2016

Easons & Sons en Next 
Belfast - Verenigd Koninkrijk 
Aangekocht op 11-6-2018

Easons & Sons en Next - Belfast 
Verenigd Koninkrijk  
Aangekocht op 11-6-2018

Tesco (91%), Marston’s Estates Limited 
Exeter - Verenigd Koninkrijk 
Aangekocht op 30-11-2018

In 2018 vertegenwoordigde het Verenigd Koninkrijk 70% 
van uw CORUM XL-beleggingen. Het gebeuren rond 
de brexit baart zorgen en sommige beleggers kiezen 
ervoor zo snel mogelijk uit te stappen om “de schade te 
beperken”. De ontwikkeling van het Britse pond en de 
lokale vastgoedmarkten werpen echter een heel ander 
licht op de zaak.

In 2016, vóór de aankondiging van de brexit, werd het pond 
verhandeld op € 1,42. Na de stem voor de brexit begon 
het pond te dalen (€ 1,30 in juli 2016), met uitgesprokener 
dalingen bij de momenten van aarzeling van Theresa May 
en de moeilijkheden om tot een overeenkomst met de 
Europese Unie te komen. 

Logischerwijs zou de verkoop van vastgoed in het Verenigd 
Koninkrijk in 2018 veel aan waarde hebben verloren als de 
aankoop in 2015 of 2016 was gedaan (tegen een constante 
vastgoedprijs in Britse pond). Ondanks de bezorgdheid over 
de brexit en de onzekere beslissing van 29 maart, hebben we 
bij CORUM XL één overtuiging: de brexit biedt kopers kansen.

EEN PRAGMATISCHE INTERPRETATIE VAN DE 
BREXIT

Het pond heeft een historisch laag niveau van € 1,13 tegen 
£ 1 in februari 2019. In deze context, en ook al is het niveau 
misschien niet definitief, durven we te wedden dat het pond 
op de middellange of lange termijn weer gaat stijgen.

Het waardepotentieel is daarom tweeledig: ten eerste 
wat betreft de huren, omdat als het pond stijgt, onze 
aandeelhouders hier direct van zullen profiteren; ten 
tweede wat betreft de doorverkoop van de gebouwen, met 
potentiële winsten in het vizier.

EÉN DOEL: DOORGAAN MET DE DIVERSIFICATIE 

Ook al geloven we sterk in het Verenigd Koninkrijk, we 
verliezen onze identiteit niet uit het oog; we hebben altijd 
gezegd dat we niet op één paard moeten wedden en 
wij houden vol. In 2018 heeft CORUM XL ook in andere 
markten geïnvesteerd.

Polen is een interessante markt voor CORUM XL, omdat 
de prijzen betaalbaar blijven, ondanks de uitstekende 
economische kerncijfers en de ongeëvenaarde groei.  
Dit kan met name worden verklaard door de decentralisatie 
van het land, met ruim tien grote steden met meer dan 
500.000 inwoners.

In 2019 willen we deze diversificatie in en uit de eurozone 
voortzetten, maar ook zijn we van plan om naar bepaalde 
markten buiten Europa te kijken.

CORUM XL bestaat pas anderhalf jaar, maar is al aanwezig 
in 7 landen (Nederland, Ierland, Duitsland, Spanje, Portugal, 
Polen, Verenigd Koninkrijk) en in alle activaklassen 
(kantoren, winkels, hotels, industrieel).

In een steeds competitievere vastgoedmarkt blijven de 
rendementen dalen. Een kantoor in het centrum van een 
West-Europese hoofdstad vinden dat een bevredigend 
rendement oplevert, wordt moeilijk. Het feit dat CORUM XL 
de eurozone kan verlaten, en zelfs Europa, is een groot 
voordeel waardoor tegen de cyclus in kan worden 
geïnvesteerd om mogelijk in de toekomst waarde te creëren.

_PHILIPPE CERVESI
DIRECTEUR BELEG-
GINGEN
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DE VASTGOEDMARKT IN DE EUROZONE EN DAARBUITEN WETEN TE VOLGEN

Analyse van de 

vastgoedmarkt
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Groeien  
en innoveren

MediaMarkt - Oldenburg - Duitsland - Aangekocht op 2-12-2017

IN 2019 IS HET ONZE 
AMBITIE OM EUROPA 
TE VERLATEN 
ZODAT WE DE 
DIVERSIFICATIE VAN 
CORUM XL KUNNEN 
VOORTZETTEN.
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VASTE PERIODE VAN DE  
HUURVERPLICHTING

FEB.  
2028

DEC.  
2018

86.845 

TOTAAL OPPERVLAK 
(IN M²)

m2

AANTAL  
HUURDERS

GEOGRAFISCHE 
SPREIDING  
(IN % VAN DE MARKTWAARDE)

 59% Verenigd Koninkrijk

 24% Polen

14

AANTAL  
GEBOUWEN

SPREIDING  
PER TYPE  
(IN % VAN DE MARKTWAARDE)

 4% Duitsland

 4% Ierland

 3% Portugal

 3% Spanje

 3% Nederland

26

3%
HOTELS

51%
KANTOREN

42%
WINKELS

4%
INDUSTRIE

GROEIEN EN INNOVEREN

BEZETTINGSGRAAD 
VAN DE GEBOUWEN

100%

Fysieke  
bezettingsgraad

100%

Financiële  
bezettingsgraad

9,09 
JAAR

Automobile Association Developments - Oldbury 
Verenigd Koninkrijk - Aangekocht op 14-5-2018

De vastgoedportefeuille
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VERENIGD KONINKRIJK

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

AANWEZIG IN 7 LANDEN IN EN BUITEN DE EUROZONE DE PRESTATIES VAN DE IN 2018 DOOR CORUM XL 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.

GROEIEN EN INNOVEREN

Aankoopprijs: € 29 miljoen 
Aanvangsrendement:  
6,55% inclusief alle kosten

Oppervlak: 10.280 m2

Huurder: Automobile 
Association Developments

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

AUTOMOBILE 
ASSOCIATION 
DEVELOPMENTS 
OLDBURY 

Dit kantoorgebouw is gelegen in Oldbury, in de 
buurt van Birmingham. De strategische ligging 
van Birmingham (1,1 miljoen inwoners) tussen 
Londen, Liverpool en Manchester maakt de stad 
tot een van de meest dynamische regio’s van het 
Verenigd Koninkrijk. 

Deze investering van € 29 miljoen, inclusief alle 
kosten, genereert een rendement van 6,55%. Alle 
lasten, belastingen en kosten van werkzaamheden 
komen voor rekening van de huurder. Het bedrijf 
heeft een vast huurcontract getekend met een 
looptijd van 10 jaar.AANGEKOCHT OP 14-5-2018

In 2018 

aangekocht vastgoed
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Dit is een bedrijventerrein genaamd Whitwick 
Retail Park in Coalville, op twee uur van Londen, 
in het Verenigd Koninkrijk. De stad Coalville 
(letterlijk ‘kolenstad’) is een voormalig mijnstadje 
met 35.000 inwoners en uitstekende spoor- en 
wegverbindingen. Het bedrijventerrein, dat in 1990 
is gebouwd en in 2016 volledig is gerenoveerd, 
ontwikkelt zich op ongeveer 5.000 m². Deze 
investering van € 11,8 miljoen, inclusief alle kosten, 

genereert een rendement van 6,95%. Het betreft 
een triple net huurcontract waarin alle lasten, 
belastingen en kosten van werkzaamheden 
voor  reken ing van de huurders  komen.  
De huurders zijn gespecialiseerde woon-, 
dieren- en kledingwinkels. Ze hebben een vast 
huurcontract getekend met een looptijd van 7,4 
jaar.

B&M, POUND-
STRETCHER,  
PEACOCKS  
STORES, PETS  
AT HOME & 
SPORTS DIRECT 
COALVILLE 

AANGEKOCHT OP 21-9-2018

Aankoopprijs: € 11,8 miljoen
Aanvangsrendement:  
6,95% inclusief alle kosten

Oppervlak: 5.000 m2

Huurders: B&M, 
Poundstretcher, Peacocks 
Stores, Pets at Home en 
Sports Direct

Gemiddelde resterende 
looptijd van de 
huurcontracten: 7,4 jaar

Di t  recent  aangekochte pand l igt  in  het 
centrum van Exeter, een universiteitsstad met 
130.000 inwoners in het zuidwesten van Groot-
Brittannië. Het gebouw uit 1971 met een totaal 
oppervlak van 3.407 m² wordt verhuurd aan 
de Britse supermarktketen Tesco Stores Ltd.  
(91%) en aan een Britse brouwerij, Marston’s 
Estates Ltd. Deze aankoop 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.

Aankoopprijs: € 7,2 miljoen
Aanvangsrendement:  
8,18% inclusief alle kosten

Oppervlak: 3.407 m2

Huurders: Tesco (91%), 
Marston’s Estates Limited

Gemiddelde resterende 
looptijd van de 
huurcontracten: 7,6 jaar

TESCO STORES, 
MARSTON’S 
ESTATES LTD. 
EXETER 

AANGEKOCHT OP 30-11-2018

GROEIEN EN INNOVEREN

Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, telt 
ruim 330.000 inwoners. Greater Belfast heeft 
een verzorgingsgebied van meer dan 600.000 
personen. De twee aangekochte winkels, Next 
en Easons & Sons, zijn gelegen aan Donegall 

Street, de belangrijkste commerciële slagader van 
de stad. Ze hebben bij elkaar een commercieel 
oppervlak van meer dan 6.300 m² in het centrum 
van Belfast. De huurverplichting is 6,7 jaar.

EASONS &  
SONS EN NEXT  
BELFAST 

AANGEKOCHT OP 11-6-2018

Aankoopprijs: € 19,7 miljoen
Aanvangsrendement:  
7,05% inclusief alle kosten

Oppervlak: 6.300 m2

Huurders: Easons & Sons  
en Next 

Gemiddelde resterende 
looptijd van de 
huurcontracten: 6,7 jaar,  
niet-onderhandelbaar

Dit kantoorpand met een totaal oppervlak van 
3.657 m² staat in een winkelgebied aan de 
rand van de stad Rugby in Groot-Brittannië. 
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. 
De huurder, Airwave Solutions, een privaat Brits 
telecombedrijf, 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.

Aankoopprijs: € 13,1 miljoen 
Aanvangsrendement:  
6,80% inclusief alle kosten

Oppervlak: 3.657 m2

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

AIRWAVE 
SOLUTIONS 
RUGBY 

AANGEKOCHT OP 17-10-2018
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POLEN

PORTUGAL

Deze twee supermarkten, geëxploiteerd onder 
de naam Pingo Doce, zijn gevestigd op het 
schiereiland Setúbal, ten zuiden van Lissabon. 
Elke winkel heeft een gemiddeld oppervlak 
van 1.480 m² en profiteert van een strategische 
commerciële ligging: 
  De stad Alcochete ligt op 20 autominuten 
van Lissabon. De supermarkt bevindt zich bij 
de ingang van de stad, tegenover de outlet 
Freeport die het hele jaar veel klanten trekt.  

Het verzorgingsgebied van de supermarkt 
bestaat uit ongeveer 18.000 mensen. 

  Sesimbra is een badplaats die bij de Portugezen 
zeer populair is. Het verzorgingsgebied van 
de supermarkt bestaat uit ongeveer 25.000 
mensen. 

D e  w i n k e l s  z i j n  a a n g e k o c h t  v o o r  e e n 
bedrag van € 5,9 miljoen en genereren een 
aanvangsrendement van 7,63%.

Aankoopprijs: € 5,9 miljoen 
Aanvangsrendement:  
7,63% inclusief alle kosten

Oppervlak: 2.960 m2

Huurder: Pingo Doce
Resterende looptijd van de 
huurovereenkomst: 5,1 jaar, 
niet-onderhandelbaar

PINGO DOCE 
ALCOCHETE 
EN SESIMBRA

AANGEKOCHT OP 10-4-2018

Het betreft een bouwmarkt gevestigd in Poznan, 
Polen. De stad is geografisch strategisch gelegen 
tussen Warschau en Berlijn. Poznan is de op vier 
na grootste stad van Polen, met een koopkracht 
die 28% hoger is dan het landelijk gemiddelde, 
en biedt zijn inwoners een zeer goede kwaliteit 
van leven. Dit is een nieuwe winkel die in 2018 is 

opgeleverd en gesitueerd is in een winkelgebied 
ten zuidwesten van de stad. Dit winkelpand, dat 
is aangekocht voor € 20,3 miljoen, inclusief alle 
kosten, genereert een rendement van 6,52%.  
H e t  g e b o u w  i s  v o l l e d i g  v e r h u u r d  a a n 
bouwmarktketen Castorama.

Aankoopprijs: € 20,3 miljoen 
Aanvangsrendement:  
6,52% inclusief alle kosten

Oppervlak: 14.276 m2

Huurder: Castorama
Resterende looptijd van de 
huurovereenkomst: 14,3 jaar

CASTORAMA 
POZNAN

AANGEKOCHT OP 11-9-2018

Het vastgoedcomplex “F2” is gelegen in de 
Poolse hoofdstad Warschau. 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 onroerendgoedbelast ing en 
verzekeringspremies.

7 HUURDERS 
WARSCHAU

AANGEKOCHT OP 18-12-2018

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

Oppervlak: 7.883 m2

Huurders: Billennium, 
Mediacap, Jerónimo Martins, 
Calypso, Helly Hansen, Orion, 
Interparking 

Gemiddelde resterende 
looptijd van de 
huurcontracten: 7,2 jaar

GROEIEN EN INNOVEREN

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. Sheffield bezit een 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. 

Aankoopprijs: € 29 miljoen 
Aanvangsrendement:  
6,37% inclusief alle kosten

Oppervlak: 11.093 m2

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

IRWIN  
MITCHELL LLP 
SHEFFIELD

AANGEKOCHT OP 19-12-2018
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De inzet van CORUM XL voor duurzame ontwikkeling 
is gebaseerd op de betrokkenheid van de huurder. 
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 XL 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 92% een groot succes voor 
CORUM XL.

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 XL zijn dit kantoor- en winkelpanden in het 
Verenigd Koninkrijk.

DE DYNAMIEK VAN CORUM XL 
TOEGEPAST OP DUURZAME  
ONTWIKKELING
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Met deze classificatie kunnen we het vastgoed van 
CORUM XL op een eenvoudige manier analyseren.  
Zo constateren we bijvoorbeeld dat voor winkelpanden in 
Duitsland “good practices” gezien worden en dat er in het 
Verenigd Koninkrijk acties met voorrang uitgevoerd worden.

MILIEUSCORE - GEMIDDELDE 
ENERGIEPRESTATIE-INDEX VAN WINKELPANDEN 
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 XL 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 zeven landen waarin CORUM XL 
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 XL streeft naar zeer 
pragmatische besparingen voor de huurder. 

In 2019 heeft de inzet van CORUM XL 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 XL komt ten bate van de huurders en dus de 
aandeelhouders van CORUM XL. 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 XL.

GEMIDDELDE STROOMKOSTEN PER LAND 
 (per kWh)

_VINCENT  
DOMINIQUE
ALGEMEEN 
DIRECTEUR

Duitsland

Ierland

Polen

Portugal

Spanje

Nederland

Verenigd Koninkrijk

De omgeving

GROEIEN EN INNOVEREN

5

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

Bron: CORUM

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

DUITSLAND IERLAND NEDERLAND SPANJE PORTUGAL
VERENIGD 

KONINKRIJK
POLEN GEMIDDELD

KANTOREN - - 154 - - 377 - 265

WINKELS 169 - - - - 247 - 221

HOTELS - - - 106 - - - 106

INDUSTRIE - 1.014 - - - - - 1.014

GEMIDDELD 169 1.014 - 106 - 290 - 330

Gegevens voor Polen zijn niet beschikbaar omdat de aankopen in dit land 
zijn gedaan na het afsluiten van de gegevensverzameling op 31-8-2018.
De huurders in Portugal hebben niet meegedaan aan de enquête die  
in 2018 is gehouden. 

Bron: CORUM
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Het verschil 

weten te maken

_JEAN-NOËL
AANDEELHOUDER  
VAN CORUM XL
CHÂTILLON 
(FRANKRIJK) 

Naast rendement verwacht ik 
ook duidelijkheid en hulp bij 
mi jn  belast ingaangi f ten.  De 
documentatie van CORUM XL 
leent zich hier goed toe en de 
medewerkers zijn attent en staan 
voor de klanten klaar.

Automobile Association Developments - Oldbury - Verenigd Koninkrijk - Aangekocht op 14-5-2018

CORUM XL IS EEN 
EFFECTIEVE OPLOSSING 
DIE AAN MIJN BEHOEFTEN 
VOLDOET. IK HOEF OP 
ADMINISTRATIEF GEBIED 
NIETS TE DOEN, WAT 
VEEL LEUKER IS DAN 
HET ZELF BEHEREN VAN 
HUURPANDEN.
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CORUM ORIGIN: 

  BESTE VASTGOEDFONDS MET VERANDERLIJK 
KAPITAAL DAT LANGER DAN 5 JAAR BESTAAT,  
IN DE CATEGORIE KLASSIEKE GEDIVERSIFIEERDE 
VASTGOEDFONDSEN
  PRIX DE L’INNOVATION 2018

2018

De onderscheidingen

CANADA: EEN KANS VOOR CORUM XL

Na 2018, een jaar waarin we volop geïnvesteerd hebben  
in het Verenigd Koninkrijk en Polen, is het onze ambitie om 
Europa te verlaten teneinde de diversificatie van CORUM XL 
voort te zetten.

We hebben een diepgaand onderzoek verricht naar ruim 
twaalf wereldwijde markten, waaronder’s werelds grootste 
vastgoedmarkten zoals de Verenigde Staten, Australië, 
Hongkong, Japan en Zuid-Afrika.

Om deze markten goed te kunnen vergelijken, is er 
gekeken naar verschillende elementen:

  de politieke context;
  de macro-economische context;
  de wisselkoerssituatie;
  de vastgoedcyclus;
  de diepte en liquiditeit van de vastgoedmarkt;
  het juridisch en fiscaal kader.

Uit deze analyse komt één land naar voren: Canada.

Allereerst is de zakelijke omgeving zeer gunstig, de 
bevolking is een van de best opgeleide ter wereld en het 
land is politiek zeer stabiel. Het land heeft echter ook last 
van de verhoging van de douaneheffingen die Donald 
Trump in 2018 oplegde. De Canadese dollar is hard geraakt 
en investeerders zijn voorzichtiger, uit angst voor een 
handelsoorlog.

Dit levert in 2019 een interessante mogelijkheid op voor 
beleggen. De kans moet echter snel worden benut (binnen 
ongeveer een jaar), omdat verschillende indicatoren erop 
wijzen dat de munt wellicht naar zijn vroegere koers zal 
terugkeren; de prijs van vat olie heeft zijn dieptepunt bereikt 
en kan alleen maar stijgen, wat een positieve impact zal 
hebben op de Canadese dollar. Bovendien neemt de kloof 
tussen de Amerikaanse en Canadese rente af.

Tot slot is de vastgoedmarkt groot en liquide en biedt  
in sommige grote Canadese steden een aantrekkelijker 
rendement dan in Europa (tussen 6% en 7,50%), hoewel de 
stadscentra van Toronto en Vancouver erg duur zijn.

Om deze redenen zijn wij van mening dat CORUM XL 
gedurende een beperkte periode de kans heeft om  
in Canada toe te slaan. Onze teams zijn al bezig met het 
opbouwen van een sterk netwerk aan de overkant van de 
Atlantische Oceaan.

Wij stellen de aandeelhouders van CORUM XL voor om hun 
mening over dit onderwerp te geven tijdens de Algemene 
Aandeelhoudersvergadering van 2019.

HET VERSCHIL WETEN TE MAKEN

DE DOOR MARKTDESKUNDIGEN BEKROONDE  
BELEGGINGSOPLOSSINGEN VAN CORUM SINDS HUN INTRODUCTIE

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

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

F2 7 huurders - Warschau - Polen 
Aangekocht op 18-12-2018

De strategie 
voor 2019
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Financiële 
gegevens

F2 7 huurders - Warschau - Polen - Aangekocht op 18-12-2018
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CORUM XL 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 EN DE VALUTAKOERS. WIJ ADVISEREN EEN 
BELEGGINGSHORIZON VAN MINIMAAL 10 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 XL.

Oprichtingsdatum: 20 december 2016
Toegankelijk voor het publiek: 3 april 2017
Inschrijvingsprijs van het aandeel vanaf 1-1-2018: € 185
Inschrijvingsprijs van het aandeel vanaf 1-4-2018: € 189
De beheermaatschappij garandeert de doorverkoop van aandelen niet.

FINANCIËLE GEGEVENS

2018 2017

Bedrag van het nominaal kapitaal op 31-12 in duizenden € 179.478 30.622

Aantal aandelen op 31-12 1.196.523 204.146

Aantal aandeelhouders op 31-12 5.497 926

Beloning incl. belastingen van de beheermaatschappij voor de inschrijvingen 
tijdens het jaar in duizenden €

22.380 3.766

Instapprijs op 31-12[1] € 189 € 185

[1] Prijs betaald door de inschrijver

KAPITAALONTWIKKELING

IN € 2018 2017

Inschrijvingsprijs op 01-01 € 185 € 185 

Inschrijvingsprijs sinds 1 april € 189 € 185

Bruto dividend uitgekeerd over het jaar[1] € 14,85 € 9,13

Gecumuleerde ingehouden winst per aandeel die recht geeft op dividend € - € -

Gecumuleerde ingehouden winst per ingeschreven aandeel € - € -

Effectief rendement[2] N.v.t. N.v.t.

Dividendrendement[3] 7,91% 6,58%*

Ontwikkeling van de aandelenprijs[4] 1,51% N.v.t.

[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: hiermee kan de jaarlijkse performance worden gemeten. Het dividendrendement bepaalt het bruto dividend voor de fiscale voorheffing 

uitgekeerd over het jaar N, gedeeld door de gemiddelde koopprijs in jaar N (inschrijvingsprijs) van het aandeel.
[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.
* over 9 maanden

KERNCIJFERS 

2018 2017

 TOTAAL  PER AANDEEL  TOTAAL  PER AANDEEL

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

RESULTATENREKENING[1]

Baten uit vastgoedactiviteiten 10.968 36,83 535 12,99

Resultaat van vastgoedactiviteiten 5.166 17,35 1 0,01

Resultaat boekjaar 4.079 13,70 376 9,13

BALANSWAARDEN[2]

Aandelenkapitaal 179.478 150,00 30.622 150,00

Totaal eigen vermogen 190.856 159,51 32.352 150,00

Vastgoed in verhuur 176.782 147,75 24.315 119,10

Totaal overzicht van de nettoactiva 190.856 159,51 32.352 150,00

OVERIGE INFORMATIE[1]

Uitkeerbare winst 4.079 13,70 376 9,13

Dividend 4.078 13,69 376 9,13

VASTGOEDPORTEFEUILLE[2]

Marktwaarde van het vastgoed 174.726 146,03 24.470 119,87

Boekwaarde 190.856 159,51 32.352 158,48

Liquidatiewaarde 188.928 157,90 32.532 159,36

Vervangingswaarde 228.867 191,28 39.231 192,17

[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.

ONTWIKKELING VAN DE AANDELENMARKT

Het aandeel Financiële  
gegevens
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FINANCIËLE GEGEVENS

ONTWIKKELING VAN HET FINANCIEEL RESULTAAT PER AANDEEL

IN € 2018
% VAN DE TOTALE 

OPBRENGSTEN
2017

% VAN DE TOTALE 
OPBRENGSTEN

Bruto huurinkomsten 17,89 98,8% 12,75 98,1%

Financiële baten[1] 0,05 0,3% - -

Diverse baten 0,16 0,9% 0,24 1,9%

Herindeling van lasten - - - -

TOTALE INKOMSTEN[2] 18,11 100% 12,99 100%

Beheervergoeding 2,55 14,1% 1,58 12,1%

Overige beheerkosten 1,04 5,7% 0,20 1,6%

Onderhoudskosten vastgoed - - - -

Financiële lasten 0,14 0,8% 0,15 1,2%

Niet-terugvorderbare huurlasten 0,33 1,8% 1,35 10,4%

SUBTOTAAL EXTERNE KOSTEN 4,06 22,4% 3,28 25,3%

Netto afschrijvingen[3] - - - -

Netto voorzieningen[3] 0,35 1,9% 0,58 4,5%

SUBTOTAAL INTERNE KOSTEN 0,35 1,9% 0,58 4,5%

TOTALE LASTEN[4] 4,41 24,4% 3,86 29,7%

GEWOON RESULTAAT 13,70 75,6% 9,13 70,3%

Buitengewoon resultaat - - - -

Mutatie ingehouden winst - - - -

Uitgekeerde winst voor belastingen en sociale lasten 13,69 75,6% 9,13 70,3%

Uitgekeerde winst na belastingen en sociale lasten 13,69 75,6% 9,13 70,3%

[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).

GEBRUIK VAN DE MIDDELEN

IN DUIZENDEN € TOTAAL OP 
31-12-2017 MUTATIE TOTAAL OP

31-12-2018

Instroom van middelen 37.077 186.385 223.462

Leningen - 5.000 5.000

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

959 5.502 6.461

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

3.766 22.380 26.145

Koop/verkoop van gebouwen en gekapitaliseerde 
werkzaamheden

24.315 152.468 176.782

Winst op de verkoop van activa - - - 

MIDDELEN BESCHIKBAAR VOOR BELEGGING 8.038 11.035 19.073

*Dividend uitgekeerd in 2018

IN DUIZENDEN € 31-12-2018 31-12-2017

BESCHIKBAAR SALDO AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR 8.422 -

BESCHIKBARE MIDDELEN VAN HET BOEKJAAR   

Winst van het boekjaar 4.079 376

Verkoop van activa - -

Kapitaalverhoging (netto emissiepremie (agio)) 158.503 32.352

Mutaties in verplichtingen, exclusief verschuldigd dividend 9.391 1.725

Voorzieningen 113 24

TOTAAL BESCHIKBARE MIDDELEN 170.130 34.478

GEBRUIKTE MIDDELEN IN HET BOEKJAAR   

Mutaties in de realiseerbare waarden 3.740 1.613

Aankopen van vastgoed 152.468 24.315

Niet-uitgekeerd dividend in het vorig boekjaar 248 -

Interim-dividenden in het boekjaar* 3.312 128

Terugboekingen van afschrijvingen en voorzieningen 9 -

TOTAAL GEBRUIKTE MIDDELEN 159.777 26.056

WAARDEN BESCHIKBAAR AAN HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 12.308 8.422

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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FINANCIËLE GEGEVENS

OVERZICHT VAN DE NETTOACTIVA

IN DUIZENDEN €
2018 2017

BALANSWAARDEN
GESCHATTE 

WAARDEN
BALANSWAARDEN

GESCHATTE 
WAARDEN

Vastgoed in verhuur 176.782 174.726 24.315 24.470

Vastgoed in uitvoering  - - - - 

Uitgestelde lasten - - - -

Voorzieningen voor vastgoedbeleggingen - 127 - - 24 -

TOTALE VASTGOEDBELEGGINGEN 176.655 174.726 24.291 24.470

Vaste activa - - - -

Huurders 1.715 1.715 99 99

Overige vorderingen 12.446 12.446 1.513 1.513

Geldmiddelen en kasequivalenten 12.308 12.308 8.422 8.422

Voorzieningen voor risico’s en lasten - - - -

Financiële schulden - 5.058 - 5.058 - 58 - 58

Handelsschulden - 5.696 - 5.696 - 1.915 - 1.915

TOTAAL OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA 
 UIT BEDRIJFSVOERING 15.714 15.714 8.060 8.060

Totaal overlopende rekeningen  
(activa en passiva)

- 1.512 - 1.512 2 2

EIGEN VERMOGEN 190.856 - 32.352 - 

GESCHATTE WAARDE NETTOACTIVA[1]  188.928  32.532

[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 30.622 148.857 179.478

Geplaatst kapitaal 30.622 148.857 179.478

NETTO EMISSIEPREMIE (AGIO) 1.731 9.646 11.377

Emissiepremie (agio) voor belastingen 6.455 37.528 43.984

Uitgiftepremies in de loop van de inschrijving - - -

Inhouding op emissiepremie (agio) - 4.725 - 27.882 - 32.607

WAARDERINGSVERSCHILLEN - - -

RESERVES EN INGEHOUDEN WINST - - -

RESULTAAT BOEKJAAR   

Resultaat op 31-12-2017 376 - 376

Interim-dividenden op 31-12-2017 - 376 - - 376

Resultaat op 31-12-2018 - 4.079 4.079

Interim-dividenden op 31-12-2018 - - 4.078 - 4.078

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 32.352 158.504 190.856

IN DUIZENDEN € 31-12-2018

Gegarandeerde schulden - 

Aangegane verplichtingen inzake vastgoedbeleggingen - 

Aangegane/ontvangen verplichtingen inzake financiële instrumenten - 

Gegeven garanties - 

Ontvangen garanties 2.743

Wisselborgstellingen, waarborgsommen - 

 TOTAAL 2.743

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

VASTGOEDACTIVITEIT IN DUIZENDEN € BOEKJAAR 2018 BOEKJAAR 2017

BATEN UIT VASTGOEDACTIVITEITEN   

Huren 5.331 525

Doorberekende lasten 88 -

Baten uit controlerende belangen - -

Aanverwante baten 48 10

Terugboeking van voorzieningen - -

Herindeling van vastgoedlasten 5.502 959

TOTAAL I: BATEN UIT VASTGOED 10.968 1.495

LASTEN VAN VASTGOEDACTIVITEITEN   

Lasten met hun tegenwaarde in baten 89 -

Werkzaamheden groot onderhoud - -

Onderhoudskosten voor het vastgoed in verhuur - -

Voorzieningen voor groot onderhoud 113 24

Afschrijvingen op en voorzieningen voor vastgoedbeleggingen - -

Overige vastgoedlasten 5.510 968

Lasten voor niet-uitgevoerde aankopen 90 -

Afschrijving van controlerende belangen - -

TOTAAL II: VASTGOEDLASTEN 5.802 991

A - RESULTAAT VAN VASTGOEDACTIVITEIT A = (I-II) 5.166 503

BEDRIJFSBATEN   

Terugboeking van voorzieningen voor bedrijfsactiviteiten - -

Terugboeking van bedrijfsvoorzieningen 9 -

Herindeling van bedrijfslasten[1] 22.380 3.766

Terugboekingen van voorzieningen voor dubieuze vorderingen

TOTAAL I: BEDRIJFSBATEN 22.389 3.766

BEDRIJFSLASTEN   

Commissies beheermaatschappij[2] 23.141 65

Bedrijfslasten - -

Overige bedrijfslasten 309 3.821

Afschrijvingen op bedrijfsvoering - -

Voorzieningen voor bedrijfsvoering - -

Afschrijving van dubieuze vorderingen - -

TOTAAL II: BEDRIJFSLASTEN 23.449 3.886

B - BEDRIJFSRESULTAAT ANDERS DAN VASTGOEDACTIVITEIT B = (I-II) - 1.060 - 121

RESULTATENREKENING

REKENINGEN

Jaarrekeningen 
2018
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BOEKJAAR 2018 BOEKJAAR 2017

FINANCIËLE BATEN   

Dividenden van niet-controlerende belangen - -

Baten van rente op lopende rekeningen - -

Overige financiële baten 15 -

Terugboeking van voorzieningen voor financiële lasten - -

TOTAAL I: FINANCIËLE BATEN 15  

FINANCIËLE LASTEN   

Rentelasten van leningen 21 6

Rentelasten van lopende rekeningen - -

Overige financiële lasten 22 -

Afschrijvingen - -

TOTAAL II: FINANCIËLE LASTEN 43 6

C - FINANCIEEL RESULTAAT C = (I-II) - 27 - 6

BUITENGEWONE BATEN   

Buitengewone baten - -

Terugboeking van buitengewone voorzieningen - -

TOTAAL I: BUITENGEWONE BATEN - -

BUITENGEWONE LASTEN   

Buitengewone lasten - -

Afschrijvingen en bijzondere voorzieningen - -

TOTAAL II: BUITENGEWONE LASTEN - -

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

NETTO RESULTAAT (A+B+C+D) 4.079 376

[1] De herindeling van bedrijfslasten komt overeen met de inschrijvingscommissies
[2] Waarvan de inschrijvingscommissies voor € 22.380 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 XL 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.

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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FINANCIËLE GEGEVENS

INFORMATIE OVER EIGEN VERMOGENINFORMATIE OVER HET OVERZICHT VAN DE NETTOACTIVA EN HET EIGEN VERMOGEN

INFORMATIE OVER VASTE ACTIVA IN AANBOUW
Geen.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Geen.

GEREALISEERDE WINSTEN OF VERLIEZEN OP DE VERKOOP VAN VASTGOED
Geen.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Geen.

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 23.915 150.353 - 174.268

Vastgoed in uitvoering - - - -

Kosten koper 400 2.115 - 2.515

TOTAAL 24.315 152.468 - 176.782

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 24 2 111 - 9 127

IN DUIZENDEN € STARTDATUM BEDRAG VAN DE VOORZIENING

Verwachte uitgaven voor N+1 1-1-2019 68

Verwachte uitgaven voor N+2 1-1-2020 52

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

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

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

TOTAAL  127

FINANCIËLE SCHULDEN
De financiële schulden bestaan uit leningen voor € 5 miljoen en van de huurders ontvangen waarborgsommen van € 58 duizend.

UITSPLITSING VAN DE BALANSPOSTEN IN DUIZENDEN € BOEKJAAR 2018 BOEKJAAR 2017

Leningen 5.000 

Kortlopende bankleningen - 

TOTAAL SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN 5.000 

TOTAAL ONTVANGEN WAARBORGSOMMEN 58 58

IN DUIZENDEN € 2018

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

4.079
3.312

766

NOG UIT TE KEREN 1

 RESULTAAT BOEKJAAR

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 1.196.523 aandelen op 31 december 2018.

IN DUIZENDEN € 2018 2018 PER AANDEEL 2017 2017 PER AANDEEL

Vastgoedbeleggingen 176.655 - 24.291 - 

Overige netto activa[1] 14.201 - 8.062 - 

BOEKWAARDE 190.856 159,51 32.352  158,48 

Marktwaarde van het vastgoed in verhuur 174.726 - 24.470 - 

Overige netto activa[1] 14.201 - 8.062 - 

LIQUIDATIEWAARDE 188.928 157,90 32.532  159,36 

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

12.475 7,14% 1.992 8,14%

Inschrijvingscommissies  
op het moment van de vervanging

27.464 12,00% 4.708 12,00%

VERVANGINGSWAARDE 228.867  191,28 39.231  192,17 

[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.
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SCHULDEN IN DETAIL

UITSPLITSING VAN DE BALANSPOSTEN IN DUIZENDEN € BOEKJAAR 2018 BOEKJAAR 2017

Leningen 5.000 - 

Kortlopende bankleningen - - 

TOTAAL SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN 5.000  

TOTAAL ONTVANGEN WAARBORGSOMMEN 58 58

Huurders-crediteuren 528 - 

Leveranciers en gekoppelde rekeningen 1.857 1.169

Overheden en andere collectieve instellingen 2.495 153

Aandeelhouders-crediteuren  - 593

Schulden over de uitkering 816 -

Uitgestelde baten 1.630 -

TOTAAL OVERIGE SCHULDEN 7.327 1.915

IN DUIZENDEN €  

Lasten met hun tegenwaarde in baten 89

Voorzieningen voor groot onderhoud 113

Overige vastgoedlasten 5.510

Lasten voor niet-uitgevoerde aankopen 90

TOTAAL II: VASTGOEDLASTEN 5.802

LASTEN VAN VASTGOEDACTIVITEITEN

De andere vastgoedlasten bedragen € 5.510 duizend en komen overeen met de mutatierechten.

BEDRIJFSBATEN
De bedrijfsbaten ter waarde van € 22.380 duizend bestaan uit de post herindeling van bedrijfslasten, inclusief 
inschrijvingscommissies.

BEDRIJFSLASTEN
In overeenstemming met de statuten van de SCPI heeft de beheermaatschappij voor het boekjaar 2018 € 23.141 duizend 
ontvangen, als volgt uitgesplitst:

  12,4% exclusief belastingen van de geïncasseerde huurinkomsten in de eurozone en 15,9% exclusief belastingen buiten 
de eurozone zijn door de beheermaatschappij ontvangen voor de beheerkosten van € 761 duizend;

  12% inclusief belastingen van de inschrijvingsprijs, zijnde € 22.380 duizend. 

De overige bedrijfslasten ter waarde van € 309 duizend bestaan uit vergoedingen en diverse kosten:

FINANCIEEL RESULTAAT
Het financieel resultaat bedraagt - € 27 duizend en bestaat uit rente op leningen van € 21 duizend en wisselkoersverliezen 
van € 6 duizend.

BUITENGEWOON RESULTAAT
Geen.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Aangegane/ontvangen verplichtingen inzake vastgoedbeleggingen:
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:
  bankgaranties (94% van de garanties);
  garanties ontvangen van de Groep (6% van de garanties).

FINANCIËLE GEGEVENS

VORDERINGEN IN DETAIL

UITSPLITSING VAN DE BALANSPOSTEN IN DUIZENDEN € BOEKJAAR 2018 BOEKJAAR 2017

VORDERINGEN OP HUURDERS  

Vorderingen op huurders 1.715 118

Dubieuze vorderingen  -  - 

Afschrijving van de vorderingen op huurders  

TOTAAL 1.715 118

UITSPLITSING VAN DE BALANSPOSTEN IN DUIZENDEN € BOEKJAAR 2018 BOEKJAAR 2017

OVERIGE VORDERINGEN  

Te ontvangen rentes of dividenden - -

Overheid en andere collectieve instellingen 11.176 91

Eigenarenverenigingen - -

Aandeelhouders-debiteuren 1.270 1.395

Overige debiteuren - -

Vooruitbetaalde kosten  - 2

TOTAAL 12.446 1.486

INFORMATIE OVER DE ACTIVA EN PASSIVA UIT BEDRIJFSVOERING

IN DUIZENDEN €  

Huren 5.331

Doorberekende lasten 88

Aanverwante baten 48

Herindeling van vastgoedlasten 5.502

TOTAAL I: BATEN UIT VASTGOED 10.968

BATEN UIT VASTGOEDACTIVITEITEN

De huren en aan huurders doorberekende kosten vertegenwoordigen 49% van aan de activiteit gerelateerde baten.
De herindeling van vastgoedlasten komt overeen met de mutatierechten.

INFORMATIE OVER DE RESULTATENREKENING

OVERIGE INFORMATIE
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FINANCIËLE GEGEVENS

IN DUIZENDEN €

2018 2017

BOEKWAARDEN
GESCHATTE 

WAARDEN
BOEKWAARDEN

GESCHATTE 
WAARDEN

Grond en vastgoed in verhuur     

Kantoren 99.517 89.883 5.056 4.950

Industrie 7.100 6.172 7.130 7.100

Winkels 62.701 73.461 7.136 7.330

Logistiek - - - -

Gezondheidszorg - - - -

Hotels 4.950 5.210 4.992 5.090

TOTAAL 174.268 174.726 24.314 24.470

GEDETAILLEERDE INVENTARIS

REGIO SECTOR
OPPERVLAK 

IN M²
KOOPDATUM

PRIJS INCLUSIEF 
MUTATIERECHTEN 

EN MAKELAARS-
KOSTEN  

IN DUIZENDEN €

RECHTEN,  
BELASTINGEN  

EN KOSTEN 
KOPER  

IN DUIZENDEN €

PRIJS EXCLUSIEF 
RECHTEN,  

BELASTINGEN EN 
K.K. 

IN DUIZENDEN €

BOEKJAAR 
2018  

IN 
DUIZENDEN 

€

NEDERLAND

KANTOREN  

Utrecht -  
Maarssen- 
broeksedijk 2

3.557 3-5-2017 5.365 365 5.000 5.040

SPANJE

HOTELS  

Cartagena - Calle 
Marcos Redondo 3 6.499 1-12-2017 5.134 184 4.950 5.210

DUITSLAND

KANTOREN  

Oldenburg -  
Posthalterweg 15 4.600 23-12-2017 7.515 650 6.865 7.340

PORTUGAL

WINKELS  

Alcochete -  
N119 69 1.489 10-4-2018 2.991 246 2.745 2.940

Sesimbra -  
E.N. 378, Nó da 
Carrasqueira

1.470 10-4-2018 2.958 203 2.755 2.716

IERLAND

INDUSTRIE  

Drogheda -  
Termonfeckin 
Road

8.089 22-9-2017 7.274 174 7.100 7.100

POLEN

KANTOREN       

Poznan - Haliny 
Konopackiej str. 20 13.999 11-9-2018 20.386 86 20.300 20.300

WINKELS       

Warschau - Man-
galia 2a 7.883 18-12-2018 20.931 414 20.516 20.000

VERENIGD KONINKRIJK

KANTOREN       

Oldbury - Swal-
lowfield One at 
Birchley Playing 
Fields

10.283 14-5-2018 29.079 1.698 27.381 27.893

Rugby - 1-2 Bailey 
Road 3.657 17-10-2018 13.558 879 12.678 12.465

Sheffield - Riversi-
de East 11.093 19-12-2018 28.936 1.644 27.292 27.613

WINKELS       

Belfast - 40-46 
Donegall Place 6.297 11-6-2018 19.883 1.165 18.717 18.334

Exeter - 223-226 
High Street 2.894 30-11-2018 7.058 290 6.768 6.708

Coalville - Retail 
Park 5.034 21-9-2018 12.015 816 11.199 11.068

TOTAAL 77.743  183.082 8.815 174.268 174.726

BEHEERKOSTEN PERCENTAGE GRONDSLAG BEDRAG 2018

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

Geïnde huren (excl. bel.)  
en netto financiële baten € 195 duizend

Beheervergoeding buiten de eurozone 16,80%  
(incl. belastingen)

Geïnde huren (excl. bel.)  
en netto financiële baten € 566 duizend

Overdrachtscommissie aandelen € 240 Vast bedrag voor elke overdracht NS

Commissie over de vermogenswinst op 
vastgoed

5%  
(incl. belastingen)

Nettoprijs verkoper als de winst 5% 
hoger is dan de verkoopprijs -

Commissie voor toezicht en controle op 
de uitvoering van werkzaamheden

1%  
(excl. belastingen)

Bedrag van de verrichte 
werkzaamheden excl. bel. -

BEHEERKOSTEN

Geen.

INFORMATIE OVER TRANSACTIES MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN

UITSPLITSING VAN DE VASTGOEDWAARDE
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Verslagen 
en ontwerpbesluiten 
voorgelegd aan de  
Algemene  
Aandeelhouders- 
vergadering

Easons & Sons en Next - Belfast - Verenigd Koninkrijk - Aangekocht op 11-6-2018
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VERSLAGEN EN ONTWERPBESLUITEN VOORGELEGD AAN DE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

RAPPORT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

BELANGRIJKSTE KENMERKEN OP 31 DECEMBER 2018

NOMINAAL KAPITAAL
€ 179.478 
DUIZEND

Dividend 2018 (per aandeel) € 14,85

IFI-waarde 2018* (per aandeel) € 153,82

KAPITALISATIE  
(op basis van de inschrijvingsprijs)

€ 226.143 
DUIZEND

Aantal aandelen 1.196.523

Aantal aandeelhouders 5.497

Raming van het dividend in 2019  
(per aandeel)

€ 9,45*  Dit bedrag kan ingehouden worden bij de aandeelhouders die 
onderworpen zijn aan IFI.

OVERZICHT VAN DE TAXATIES VAN DE VASTGOEDPORTEFEUILLE UITGEVOERD DOOR DE TAXATEUR 
Elk gekocht gebouw is in december 2018 getaxeerd.
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 waarden van het andere vastgoed zijn in december 2018 geactualiseerd. 
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 
De huuropbrengsten vertegenwoordigen meer dan 99% van de globale inkomsten van het fonds 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 25% van de door de CORUM XL gefactureerde huren.
Alle vastgoedkosten werden doorberekend aan de huurders.

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

 KANTOREN WINKELS INDUSTRIE HOTELS TOTAAL

Frankrijk - - - - - 

Europa 51 42 4 3 100

TOTALEN 51 42 4 3 100

SAMENSTELLING VAN DE VASTGOEDPORTEFEUILLE: OPPERVLAK IN % VAN HET TOTAAL

 KANTOREN WINKELS INDUSTRIE HOTELS TOTAAL

Frankrijk - -  - - - 

Europa 61 30 1 8 100

TOTALEN 61 30 1 8 100

Geachte mevrouw, geachte heer,

Conform de wettelijke en statutaire bepalingen presenteren wij u ons eerste 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 boekjaar 2018 hebben de aandeelhouders € 22.380 duizend aan inschrijvingscommissies betaald en teruggestort 
aan de beheermaatschappij. De beheerkosten bedroegen € 761 duizend. 

Over het jaar 2018 heeft CORUM XL € 187 miljoen geïncasseerd, inclusief de emissiepremie (agio), waardoor het 
aandelenkapitaal steeg tot € 179.478 duizend, terwijl de kapitalisatie € 226 miljoen bedroeg. Wij hebben geen aanmerkingen 
op de gecontroleerde jaarrekening.

In de loop van het jaar 2018 zijn er uitsluitend beleggingen in het buitenland gedaan met de aankoop van vastgoedactiva 
voor een totaalbedrag van € 152 miljoen, inclusief mutatierechten en makelaarskosten. Het jaar 2018 werd gekenmerkt door 
de eerste investeringen buiten de eurozone. Het vastgoed is verspreid over zeven landen, waarvan drie nieuw dit jaar en 
in het bijzonder twee landen buiten de eurozone (het Verenigd Koninkrijk en Polen), en Portugal als derde land. De panden 
zijn in gebruik als kantoren (51%), winkels (42%), industrie (4%) en hotels (3%). De gerealiseerde investeringen variëren 
tussen € 6 miljoen (voor een supermarkt in Portugal) en € 29 miljoen (voor een kantoor in het Verenigd Koninkrijk), met een 
gemiddeld aanvangsrendement van 6,81%, inclusief mutatierechten en makelaarskosten. 

De resterende looptijd van de huurovereenkomsten is 9,4 jaar. De gevoerde beleggingsstrategie zorgt ervoor dat er een 
brede diversifiëring wordt verkregen, zowel wat betreft regio’s, vastgoedcategorieën en valuta’s. Opgemerkt moet worden 
dat dit vastgoed volledig is verhuurd, met een bezettingsgraad van 100%.

Naast de ontwerpresoluties voorgelegd aan de gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering betreffende de jaarlijkse 
afsluiting van de rekeningen, wordt aan de buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering voorgesteld:

  het beleggingsbeleid uit te breiden naar een nieuw land buiten de eurozone, Canada, overeenkomstig de oorspronkelijk 
voorgestelde beleggingsstrategie. 

  de vaste commissie van de beheermaatschappij bij de verkoop of overdracht van aandelen af te schaffen. 

We hebben geen aanmerkingen op de door beheermaatschappij aan de aandeelhouders voorgestelde gewone en 
buitengewone 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

Verslagen

VERSLAG VAN DE BEHEERMAATSCHAPPIJ

BEZETTINGSGRAAD VAN DE GEBOUWEN 

MUTATIES EN LEEGSTAND 31-12-2018 31-12-2017

Totaal oppervlak (m²) 86.845 22.744

Leegstand (m²) 0 0

Fysieke bezettingsgraad[1] 100% 100%

Financiële bezettingsgraad[2] 100% 100%

[1]  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.

[2]  Financiële bezettingsgraad: gefactureerde huren/ factureerbare huren.
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HET VERSLAG VAN DE ACCOUNTANT INZAKE DE JAARREKENING OVER 
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 Oprichtingsvergadering hebben wij de jaarrekening 
van de SCPI CORUM XL 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 het vastgoedfonds 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 
wetboek van koophandel met betrekking tot de onderbouwing 
van onze beoordelingen stellen wij u in kennis van de volgende 
beoordelingen die naar ons professionele oordeel het 
belangrijkst waren voor de audit van de jaarrekening voor dit 
boekjaar.

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.

Zoals vermeld in de toelichting “3 - Marktwaarde van het 
huurvastgoed” in de bijlage, worden vastgoedbeleggingen, 
gepresenteerd in de kolom “geschatte waarde” van het 
overzicht van de nettoactiva gewaardeerd tegen hun 
actuele waarde. Deze actuele waarden worden door de 
beheermaatschappij bepaald op basis van een beoordeling 
door de onafhankelijke taxateur van de vastgoedactiva die 
rechtstreeks door het vastgoedfonds worden aangehouden. 
Ons werk bestond uit het kennisnemen van de procedures 

die door de beheermaatschappij zijn geïmplementeerd en het 
beoordelen van de redelijkheid van de veronderstellingen en 
methoden die door de onafhankelijke taxateur zijn gebruikt. 

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.

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 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 het vastgoedfonds om zijn exploitatie voort te zetten,  
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 het vastgoedfonds  
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 vastgoedbeleggingsmaatschappij 
garanderen.

Een verdere beschrijving van onze verantwoordelijkheden 
als auditor voor de controle van de jaarrekening is te 
vinden in de bijlage van dit verslag en is onderdeel van de 
controleverklaring.

Opgesteld te Neuilly-sur-Seine op 7 maart 2019
door accountant

Jean-Baptiste Deschryver
PricewaterhouseCoopers Audit

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. 

Onze werkzaamheden met betrekking tot de informatie 
over de marktwaarde van het vastgoed, de effecten 
en aandelen die door de beheermaatschappij is 
vastgesteld, bestonden uit het controleren of de waarde 
van het vastgoed overeenkomt met het rapport van de 
onafhankelijke taxateur;
  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.

BIJLAGE 
GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE ACCOUNTANT
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SPECIAAL RAPPORT VAN DE ACCOUNTANT OVER DE OVEREENKOMSTEN 
TUSSEN VERBONDEN PARTIJEN (ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING 
TER GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING INZAKE HET BOEKJAAR DAT  
OP 31 DECEMBER 2018 IS AFGESLOTEN)

Aan de aandeelhouders,

In onze hoedanigheid van accountant van het vastgoedfonds 
presenteren wij ons rapport over de overeenkomsten tussen 
verbonden partijen.

Het is onze opdracht om u op basis van de aan ons verstrekte 
informatie in te lichten over de eigenschappen en essentiële 
voorwaarden van de overeenkomsten waarvan wij kennis 
hebben genomen, zonder verplicht te zijn de gepastheid 
en gegrondheid te beoordelen of het bestaan van andere 
overeenkomsten te onderzoeken. U dient zelf krachtens artikel 
L.214-106 van de Franse wet op geld- en effectenverkeer het 
belang voor de totstandkoming van deze overeenkomsten voor 
de goedkeuring ervan te beoordelen.

Daarnaast is het onze verantwoordeli jkheid om u in 
voorkomende gevallen bepaalde informatie te verstrekken 
met betrekking tot de uitvoering, tijdens het afgelopen 
boekjaar, van overeenkomsten die al door de algemene 
aandeelhoudersvergadering zijn goedgekeurd.

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.

OVEREENKOMSTEN VOORGELEGD TER 
GOEDKEURING VAN DE ALGEMENE 
AANDEELHOUDERSVERGADERING

TOEGESTANE OVEREENKOMSTEN TIJDENS HET 
AFGELOPEN BOEKJAAR
Op grond van de bepalingen 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.

BIJ DE BEHEERMAATSCHAPPIJ CORUM AM

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 17 van 
de statuten van uw onderneming is de beheermaatschappij 
CORUM AM gerechtigd de volgende vergoedingen te 
ontvangen:

  Inschrijvingscommissie
De beheermaatschappij ontvangt bij kapitaalverhogingen 
een inschrijvingscommissie van 12% incl. belastingen 
van de inschrijvingsprijs, die ingehouden wordt op de 
emissiepremie (agio).
Op 31 december 2018 is de inschrijvingscommissie 
€ 22.379.923,57.

  Beheervergoeding
De beheermaatschappij ontvangt een beheervergoeding:
-  In de eurozone is deze vastgesteld op 13,20% incl. 

belastingen over de geïncasseerde huurinkomsten excl. 
belastingen en financiële baten;

-  Buiten de eurozone is deze vastgesteld op 16,80% incl. 
belastingen over de geïncasseerde huurinkomsten en 
financiële baten.

Op 31 december 2018 is de beheervergoeding 
€ 760.813,95.

  Overdrachtscommissie
Voor de overdracht van aandelen, evenals voor kosteloze 
overdrachten (donaties/nalatenschappen), ontvangt de 
beheermaatschappij een vaste commissie van € 240 incl. 
belastingen.

Op 31 december 2018 is de overdrachtscommissie nihil.
  Commissie over de vermogenswinst op vastgoed
Een commissie over de vermogenswinst wordt uitsluitend 
ingehouden door de beheermaatschappij wanneer 
kapitaalwinst is gegenereerd. De commissie is gelijk aan 
5% incl. belastingen van de netto verkoopprijs als de 
kapitaalwinst hoger is dan 5% van de verkoopprijs.
Op 31 december 2018 is de commissie over de 
vermogenswinst op vastgoed nihil.

  Commissie voor toezicht en controle op de uitvoering 
van werkzaamheden aan vastgoed
Voor  het  toez ich t  op  en  de  cont ro le  van  de 
werkzaamheden zal door de beheermaatschappij een 
commissie in rekening worden gebracht als vergoeding 
voor haar opdracht om de werkzaamheden te monitoren 
en controleren. Deze commissie is gelijk aan 1% excl. btw 
van het bedrag van de verrichte werkzaamheden, excl. 
belastingen.

Op 31 december 2018 is de commissie voor het toezicht 
op en de controle van de werkzaamheden met betrekking 
tot het vastgoed nihil.

Opgesteld te Neuilly-sur-Seine op 7 maart 2019
door accountant

Jean-Baptiste Deschryver
PricewaterhouseCoopers Audit

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 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 XL 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 XL 
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 XL 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 
nieuwe 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 en in voorkomende gevallen, 
van wisselkoersen. 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 XL, haar 
beleggingsstrategie, liquiditeitsprofiel, beleggerscategorie en 
terugkoopbeleid regelmatig uitgevoerd. 
De gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 12 april 
2018 heeft het maximumbedrag dat de beheermaatschappij op 
naam van de vennootschap voor leningen en voorschotten in 
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rekening-courant mag aangaan vastgesteld op € 600 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 XL 
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 onafhankeli jke 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 XL 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 XL bedragen € 895 duizend, waarvan 54% 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 € 4.078.640 
en een nominaal aandelenkapitaal van € 179.478.497.
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, te weten € 4.078.639,71, 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 is voorgelezen, 
neemt de gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering akte van 
dit rapport en stemt in met de inhoud.

VIJFDE BESLUIT
Conform ar t ike l  18  van de s ta tuten s te l t  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 gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering geeft alle 
bevoegdheden aan de houder van het origineel, een uittreksel 
of een kopie van deze onderhandse akte waarin de beslissingen 
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.

BESLUITEN VOORGELEGD AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE 
AANDEELHOUDERSVERGADERING

ZEVENDE BESLUIT
De beheermaatschappij stelt de aandeelhouders voor om het 
beleggingsbeleid uit te breiden naar een nieuw land buiten 
de eurozone, Canada. Dit voorstel is gedaan in het kader van 
de oorspronkelijk geplande uitbreiding van het geografische 
investeringsgebied van CORUM XL, aangezien het huidige 
prospectus bepaalt “dat bij een belegd bedrag van meer dan 
€ 60 miljoen de beheermaatschappij de mogelijkheid kan 
overwegen om de aandeelhouders voor te stellen de diversificatie 
van vastgoedactiva naar andere landen uit te breiden.”  
Na voorlezing van het verslag van de beheermaatschappij keurt de 
Algemene Aandeelhoudersvergadering, zich uitsprekend over de 
voorwaarden van quorum en meerderheid van de buitengewone 
Algemene Aandeelhoudersvergaderingen, de uitbreiding van 
het beleggingsbeleid die in dit verslag genoemd wordt, goed.  
De Algemene Aandeelhoudersvergadering aanvaardt het voorstel 
van de beheermaatschappij om de geografische diversificatie van 
vastgoedactiva uit te breiden naar Canada.

ACHTSTE BESLUIT
De beheermaatschappij besluit om de vaste commissie van 
€ 240 incl. belastingen bij de verkoop van aandelen en kosteloze 
overdrachten te schrappen. De mutatierechten zijn verlaagd van 5% 
naar 3% omdat CORUM XL een vastgoedportefeuille heeft waarvan 
meer dan 50% van de vastgoedactiva zich langer dan twee jaar in 
het buitenland bevindt.
De buitengewone Algemene Vergadering, zich uitsprekend over de 
voorwaarden van quorum en meerderheid van de buitengewone 
algemene aandeelhoudersvergaderingen, besluit om de vaste 
commissie van € 240 incl. belastingen bij de verkoop van aandelen 
en kosteloze overdrachten te schrappen, om de mutatierechten 
naar 3% te verlagen, in overeenstemming met de geldende 
regelgeving, en dientengevolge artikel 17 van de statuten, lid 3 
onder de paragraaf “overdrachtscommissie” te wijzigen:

Oude benaming
“Overdrachtscommissie
Voor de overdracht van aandelen, evenals voor kosteloze 
overdrachten (donaties/nalatenschappen), ontvangt de 
beheermaatschappij een vaste commissie van € 240 incl. 
belastingen (vrijgestelde commissie krachtens artikel 135, lid 1, 
punt g van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 
2006) van de verkoper, donateur of rechthebbende, ongeacht het 
aantal overgedragen aandelen.
De overdracht van aandelen tegen betaling is onderworpen aan 
een mutatierecht van 5% dat ten laste komt van de koper.”

Nieuwe benaming
“Overdrachtscommissie
Voor de overdracht van aandelen, evenals voor kosteloze 
overdrachten (donaties/nalatenschappen), ontvangt de 
beheermaatschappij geen commissie. De overdracht van aandelen 
tegen betaling is onderworpen aan een mutatierecht van 3% 
dat ten laste komt van de koper.” De rest van het artikel blijft 
ongewijzigd.

NEGENDE BESLUIT
De buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering geeft 
alle bevoegdheden aan de houder van het origineel, een uittreksel 
of een kopie van deze onderhandse akte waarin de besluiten 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 € 4.078.639,71 

Ingehouden winst € 0

Beschikbaar resultaat € 4.078.639,71

Dividend € 4.077.745,14

Ingehouden winst na bestemming € 894,57

GLOBAAL  
VOOR DE SCPI

PER 
AANDEEL

Boekwaarde € 190.856.257,77  € 159,51

Liquidatiewaarde € 188.927.662,06  € 157,90

Vervangingswaarde € 228.867.197,26  € 191,28
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Ontwerpbesluiten 
voorgelegd aan de gecombineerde Algemene 
Aandeelhoudersvergadering van 18 april 2019
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CORUM XL
CORUM XL, een Franse vastgoedbeleggingsmaatschappij (Société Civile de 
Placement Immobilier, SCPI) met veranderlijk kapitaal, is opgericht op 20 december 
2016 en is toegankelijk voor het publiek sinds 3 april 2017.

Samenstelling van de Raad van Toezicht
  Dhr. Francisco Lahera Voorzitter
  Mevr. Marie-Hélène Macquet Lid
  Dhr. Emmanuel Masset Lid
  Dhr. Stéphane Tortajada Lid
  MKB Consult, vertegenwoordigd door de heer Jean-Luc Buchalet Lid 
  Prat Consulting, vertegenwoordigd door de heer Christophe Prat Lid
  SCI Immobilière de l’Aqueduc, 

   vertegenwoordigd door de heer Pierre Clasquin Lid
  SCI La Chataigneraie, vertegenwoordigd door de heer André Landreau 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 
2019 wordt behandeld.

CORUM XL
Handels- en vennootschapsregister van Parijs 824 562 581
1 rue Euler, 75008 Parijs, Frankrijk
Goedkeuring Franse Autoriteit Financiële Markten SCPI nr. 17-05, d.d. 17 maart 2017

TAXATEUR 
CBRE Valuation - 141-151 rue de Courcelles, 75017 Parijs, Frankrijk 

Het mandaat van dit bedrijf verstrijkt op de datum waarop de Algemene 
Aandeelhoudersvergadering de jaarrekening goedkeurt van het boekjaar dat  
op 31 december 2021 is afgesloten.

ACCOUNTANTS 
HOOFDACCOUNTANT:
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
63 rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrijk

PLAATSVERVANGEND ACCOUNTANT:
Jean-Christophe GEORGHIOU
63 rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrijk

Hun mandaten verstrijken na afloop van de Algemene Aandeelhoudersvergadering 
waarin de jaarrekening van het boekjaar 2022 wordt goedgekeurd.

BEWAARDER
Caceis Bank France - 1-3 place Valhubert, 75013 Parijs, 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

 
CORUM Asset Management - Handels- en vennootschapsregister Parijs 531 636 546
1 rue Euler, 75008 Parijs, Frankrijk – Herengracht 338, 1016 CG Amsterdam, Nederland
Tel. +31 (0)20 237 1910
informatie@corum-am.com
Website: www.corum-funds.nl
Hoofd informatie: Frédéric Puzin

CORUM,  
BELEGGINGSOPLOSSINGEN 
AANBEVOLEN DOOR DESKUNDIGEN

WAT HEEFT HET VOOR ZIN OM DIRECT VASTGOED 
TE KOPEN? JE KUNT VEEL BETER AANDELEN IN 
EEN VASTGOEDFONDS AANSCHAFFEN; DEZE 
GENEREREN EEN GOED RENDEMENT EN HOEFT  
JE GEEN ZORGEN TE MAKEN OVER HET BEHEER.

CORUM XL, DE EERSTE SCPI DIE 
GEÏNVESTEERD HEEFT IN VASTGOED 
BUITEN DE EUROZONE, ZOU VOLGEND 
JAAR DE BESTE INTERNATIONALE 
SCPI KUNNEN ZIJN VANWEGE ZIJN 
DIVERSIFICATIE EN DE KENNIS OMTRENT 
VASTGOEDCYCLI VAN DE BEHEERDERS.

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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