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We deliver
great people

staan.nl/fd

Een slimme stap in
de toekomst voor
ondernemers.
Verzilver nu uw succes!

Download de brochure op SmartExit.nl

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

Premier
Het hulpje

van de
krijgsheer

gaat nu zelf
Japan leiden
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VA S T G O E D

Unibail-Rodamco
herstructureert
voor€9mrd

Carel Grol
Amsterdam

URW, het voormaligeUnibail-Rodamco, gaat
diepgebuktonderfinanciëleproblemen, ver-
oorzaaktdoordecoronacrisis.Deeigenaarvan
grote winkelcentra heeft forse schulden, en
zagdoordepandemiedeklantengedwongen
wegblijvenendusdeinkomstenkelderen.Het
AEX-fondsgaatdaaromaandelenuitgeven,di-
videndbeperkenenbezitverkopen.Dezefinan-
ciëleherstructureringmoet€9mrdopleveren.

DebeurskoersvanURWisdit jaarmetruim
70%gedaald,wathetbedrijfeenvandezwakst
presterende fondsen aanhetDamrakmaakt.
URWiseigenaar vanwinkelcentra inheelEu-
ropa.Indebegindagenvancoronawerdenwin-
kelcentra in veel landen gesloten, en ookna-
dat zeweer openmochten, was de klandizie
lager. Als gevolg daarvanhadhet bedrijf eind
juli slechts 38% van de huur binnen over het
tweedekwartaal vandit jaar.

‘Decovid-19-pandemieheefteenaanzienlij-
ke impact gehad opde activiteiten vanURW.
Veel van de standaardindicatoren om onze
prestaties aan af te meten, zijn niet zinvol’,
steldehetbedrijfdezezomeralbijdehalfjaar-
cijfers.Abnormaleomstandigheden,kortom,
maardefinanciëleindicatorenwarenglashel-
der.WantURWfinanciert zich, typisch voor
vastgoed,metveelgeleendgeld.Aanheteinde
vanheteerstehalfjaarbedroegdenettoschuld
zo’n €24mrd. In de eerste zesmaanden leed
URWeennettoverlies van€3,7mrd.

Gisteren nabeurswerd de grote financiële
herstructurering aangekondigd.Het bedrijf
gaatvoor€3,5mrdaandelenuitgeven.Diemil-
jardenworden aangewendomschulden af te
lossen. Een consortium zakenbankendat de
uitgifte gaat begeleiden, heeft zich verplicht
deaandelen tekopenvoordat zebij beleggers
worden geplaatst. Daarmee is de aandelen-
emissie gegarandeerd.

Daarnaastgaathetbedrijfbeperkingenop-
leggen indewinstuitkering,waarmee€1mrd
moetworden bespaard. Er zal voor €800mln

minderaanvastgoedwordenontwikkelddan
aanvankelijk het planwas. Tot slot verwacht
URWtegenheteindevan2021voor€4mrdaan
vastgoed tehebbenverkocht.
‘De eerste prioriteit vanURW is schuldaf-

bouw, voornamelijk door verkoop van activa.
Geziendeonzekerheden ronddeduur vande
pandemieenhetherstel,hebbenwebesloten
onzebalansaanzienlijkteversterken’,zegttop-
manChristopheCuvillier ineenverklaring.

‘Weboekenvooruitganginonderhandelin-
genmet huurders,maar dit blijven uitdagen-
de tijden.’

Deschuldratio,oftewelde loantovalue (ltv)
vandevastgoedbeleggerkwameindjuniuitop
41,5%.Na de aandelenemissie enwanneer er
voor€4mrdwordtverkocht,zaldat30,9%zijn.

URWiseigenaar vanondermeerStadshart
Amstelveen,Carrousel de Louvre in Parijs, La

VaguadainMadrideneenreeksvliegveldenin
de Verenigde Staten. In augustus 2016 stond
de koers nog op €248; gisteren sloot het aan-
deel op €40. De beurswaarde is geslonken tot
‘slechts’ €5,5mrd. De schulden zijn dus veel
hogerdanheteigenvermogenvanhetbedrijf.

OndanksdekoersverliezenisURWnogeen
grote Europese belegger inwinkelvastgoed.
MaardemalaisewaarURWmeekampt, isuni-
verseel voor zijn sector. De beurskoersen van
Eurocommercial Properties,Wereldhave en
Klépierre, allemaal winkelvastgoedfondsen,
staan dit jaar op verliezen van 60%. Allemaal
kampenzemetterugvallendeinkomstendoor
corona, waarbij beleggers in kleinerewinkel-
centraook lasthebbenvan toenemende leeg-
standals gevolg van internetshoppen, endus
drukopde verhuurprijzen.

Het AEX-fonds
gaat aandelen
uitgeven, dividend
beperken en
bezit verkopen

Coronadwingt vastgoedbedrijf tot ingrijpen

Sportief
Watwint
Vismamet
sponsoren van
wielerploeg?
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