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INLEIDING

Er is een grote kans dat u wekelijks in een supermarkt komt. Maar wist u dat u dan in een heel interessant
beleggingsobject loopt? Doordat supermarkten in de dagelijkse behoeften van een consument voorzien, is
hun omzet ook niet conjunctuurgevoelig. Daarnaast is supermarktvastgoed op een goede locatie schaars.
Gemeenten leggen in het bestemmingsplan het aantal toegestane supermarkten per gebied vast.
Huurcontracten worden daarom over het algemeen voor langere perioden vastgelegd. En waar een locatie
vrijkomt, is de animo van nieuwe huurders groot.
Het is nu mogelijk om te investeren in supermarktvastgoed via het Super Winkel Fonds. Het Super Winkel Fonds
is een closed-end fund. Uitstappen kan tijdens emissies, maar ook na de emissie zijn uw certificaten goed
verhandelbaar via NPEX of Annexum. Er is altijd veel animo van beleggers; sinds de vorige emissie eind 2017
zijn er ca. 100.000 certificaten van eigenaar gewisseld voor een bedrag van ruim € 3,1 miljoen. Per 31 december
2019 bedraagt het fondsvermogen € 198,4 miljoen waarvan € 85,5 miljoen eigen vermogen. Met een historie
vanaf 2008 en een totaal vloeroppervlak van ca. 87.500 m2 is het fonds één van de langstlopende en grootste
niet-beursgenoteerde supermarktfondsen in Nederland.

Kenmerken Super Winkel Fonds
• Vloeroppervlakte ca. 87.500 m2
• De portefeuille bestaat uit 36 supermarkten verspreid
over 33 objecten in Nederland
• Verwacht gemiddeld totaalrendement 9,4% per jaar
waarvan 7,9% contant rendement
• Huuropbrengst ca. € 13,9 miljoen per jaar
• Bezettingsgraad ca. 99%
• Gemiddelde resterende looptijd huurcontracten 5,1 jaar
• Huurders o.a. Albert Heijn, Jumbo, Aldi, Dirk en Plus
• Waarde van het vastgoed ca. € 193,2 miljoen (31-12-2019)
• Financiering ca. € 110,5 miljoen (31-12-2019)
• Gemiddelde gewogen rente 1,9% per jaar
• Loan to Value 57,2%
• Solvabiliteit 43,1%
• Uitkering 2x per jaar
• Verhandelbaar via NPEX
• Sinds de vorige emissie eind 2017 ca. 100.000 certificaten /
€ 3,1 miljoen verhandeld
Voor de risico’s verwijzen wij u naar pagina 16 van deze brochure
www.annexum.nl/supermarkten
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DE MARKT
Omzet en marktaandeel supermarkten

Groei marktaandeel 2018 & 2019 (% punt)

De omzet van supermarkten groeide in 2019 met 4,2%
voor het eerst boven de € 40 miljard naar € 40,5 miljard.
Het marktaandeel Albert Heijn is ten opzichte van 2018
gelijk gebleven. Met 34,7% zijn zij nog steeds de grootste
partij. In 2019 laat Jumbo met 1,7% de grootste stijging van
het marktaandeel zien. Dit is met name te danken aan de
overname van de Émte-formule tezamen met Coop. Lidl en
Aldi verliezen beiden 0,2% marktaandeel. Voor 2020 wordt
voor supermarkten een omzetgroei van 4,7% verwacht.

Marktaandeel ketens (%)

Daarvan is 2% te danken aan de extra week in het boekjaar.1
Trends supermarktbranche 2
• Door de groei van e-commerce krijgen fysieke
supermarkten een andere invulling (voelen, proeven en
ervaren).
• Gemak in de vorm van betaling via mobiel in kassaloze
supermarkten, maar ook to-go winkels, thuisbezorgen en
convenience.
• Communicatie met de klant via de juiste kanalen en
apparaten wordt bepalend.
• Verduurzaming: milieu, dierenwelzijn, verpakking, ‘food
miles’, gezondheid, voedselverspilling.

Essenburg, D. (2019, 22 november). IRI: In 2020 groeit supermarktomzet 4,7%. Geraadpleegd van
www.distrifood.nl/ondernemen/nieuws/2019/11/iri-in-2020-groeit-supermarktomzet-47-101129083
2
Rabobank. (2019 december). Supermarkten. Geraadpleegd van
www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/food/supermarkten
1
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Bron: Distrifood

Online
De omzetgroei van supermarkten in 2019 werd voor 20%

bleek het online aandeel gegroeid van 3% naar 4%.

gerealiseerd uit online verkopen. Dit komt gedeeltelijk

Maar de omzetgroei van fysieke supermarkten zet ook

door de verschuiving van fysiek naar online aankopen,

na de hamstermaanden door, zelfs in de dubbele cijfers.

maar ook door additionele omzet vanuit de zakelijke

Of de groei in het online aandeel zich voortzet zal nog

markt.3 Naast Picnic zetten met name Albert Heijn en

moeten blijken.

Jumbo sterk in op de groei van
online boodschappen. Het boekje
‘Waarom stenen supermarkten winnen’ dat door Hans van
Tellingen is geschreven, ging uit
van een online aandeel van 3%
van de omzet. Tijdens de corona
crisis leken mensen massaal
online boodschappen te bestellen. Maar de thuisbezorging liep
tegen een capaciteitsprobleem
aan waardoor er lange wachttijden ontstonden. In de fysieke
supermarkten was het daarom
ook onverminderd druk. In de
voorjaarsmeting van april 2020

3

SUPERMARKTEN.
DE VASTGOED ‘DIAMANTJES’
Wie zijn je huurders? Het is één van de belangrijkste vragen voor elke
vastgoedbeheerder en belegger. Voor het Super Winkel Fonds durf ik te
beweren dat het de beste huurders zijn die er bestaan. Ondernemingen die
het goed doen. Bovendien zijn supermarktbedrijven de categorie huurders
die ook nog eens de zekerheid zoeken van langere contracten. Logisch,
supermarkten zijn ingeweven in de plek waar ze staan. Ze zijn deel van
wonen, werken en het dagelijkse leven van miljoenen mensen. Een zekere
investering voor iedereen.
Huib Boissevain, directeur en oprichter van Annexum

Essenburg, D. (2020, 7 januari). Supermarktomzet 2019 fors boven € 40 miljard. Geraadpleegd van
www.distrifood.nl/food-data/nieuws/2020/01/supermarktomzet-2019-fors-boven-e40-miljard-101130678

www.annexum.nl/supermarkten
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Totaal

Object

Type

Grootste huurder

M2

Amersfoort
Amsterdam
Apeldoorn
Borne
Den Haag (Parijsplein)
Deventer (Beestenmarkt)
Deventer (Broederenplein)
Drachten (De Wiken)
Harderwijk
Kerkrade (Carboonplein)
Kerkrade (Maria Gorretiplein)
Leerdam (Vlietskant)
Leerdam (Westwal)
Lochem
Maasland
Moordrecht
Nuenen
Oegstgeest aan de Rijn
Oostburg
Panningen (Pastoor Huijbenplein)
Pernis
Putten
‘s-Gravendeel
Terneuzen
Tilburg
Udenhout
Utrecht (Gagelhof)
Utrecht (Lunetten)
Vlaardingen
Zevenaar
Zevenbergen
Zwolle (Jufferenwal)
Zwolle (Maagjesbolwerk)

Supermarkt
Supermarkt
Supermarkt
Supermarkt
Wijkwinkelcentrum met supermarkt
Supermarkt en kantoor
Supermarkt
Wijkwinkelcentrum met supermarkt
Supermarkt
Wijkwinkelcentrum met supermarkt
Supermarkt
Supermarkt
Winkelstrip met supermarkt
Supermarkt
Supermarkt
Supermarkt
Supermarkt
Wijkwinkelcentrum met supermarkt
Supermarkt
Winkelstrip met supermarkt
Supermarkt
Supermarkt
Supermarkt en retail
Supermarkt en retail
Supermarkt
Supermarkt
Wijkwinkelcentrum met supermarkt
Wijkwinkelcentrum met supermarkt
Supermarkt
Supermarkt
Supermarkt
Kantoor, horeca en retail
Winkelentrum met supermarkt

Plus
Albert Heijn
Jumbo
Albert Heijn
Albert Heijn & Lidl
Plus & Aldi
Dirk
Albert Heijn & Poiesz
Jumbo
BudgetFood
Plus & Aldi
Albert Heijn
Jumbo
Albert Heijn
Albert Heijn
Albert Heijn & Aldi
Jan Linders
Jumbo
Albert Heijn
Lidl
Plus
Albert Heijn
Albert Heijn
Albert Heijn
Jumbo
Jumbo
Dirk
Albert Heijn
Dirk
Albert Heijn
Albert Heijn
Flynth
MediaMarkt

2.511
1.321
1.230
1.264
5.061
5.348
1.746
3.865
1.437
3.049
2.338
1.665
2.414
2.180
2.417
2.499
1.501
2.482
2.600
1.775
1.180
1.470
1.605
2.615
1.819
2.264
4.116
2.693
1.549
2.405
2.636
2.194
12.227
87.476

Het vastgoed bestaat uit 10 (wijk)winkelcentra cq. winkelstrips:
Den Haag (Parijsplein), Utrecht (De Gagelhof), Utrecht (Lunetten),
Drachten (De Wiken), Kerkrade (Carboonplein), Panningen
(Pastoor Huijbenplein), Oegstgeest aan de Rijn (Nieuw
Rhijnzicht), Leerdam (Westwal), Zwolle (Jufferenwal) en het
Maagjesbolwerk in Zwolle. Deze objecten bevatten gezamenlijk
11 supermarkten. De gehele portefeuille bestaat uit 36
supermarkten verspreid over 33 objecten in Nederland.
De totale huurstroom van het vastgoedfonds bedraagt circa
€ 13,9 miljoen en de totale oppervlakte bedraagt circa
87.500 m². De gemiddelde resterende looptijd van de
huurcontracten bedraagt per 1 juni 2020 5,1 jaar. Per 1 juni 2020
is 880 m² van het totaal metrage niet verhuurd. Daarmee is de
bezettingsgraad van het fonds 99%.
In het diagram is een verdeling gemaakt van de totale
huurinkomsten per branche. Het aandeel supermarkt is goed
voor 72% van de totale huurinkomsten. Het overgrote gedeelte van
de separate branches komen voort uit het feit dat de supermarkt
in een winkelcentrum of in een winkelstrip ligt, waarvan het
vastgoed ook eigendom is van het fonds.

totale
huur
stroom %

4%
2%
1%
2%
7%
5%
2%
4%
2%
2%
2%
2%
3%
2%
3%
3%
2%
3%
3%
2%
1%
2%
2%
3%
2%
2%
5%
4%
2%
3%
4%
2%
13%

Aantal
super
markten

1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36

objecten zijn geïnspecteerd tussen 7 en 14 december 2018. Per
peildatum 1 december 2019 is de getaxeerde waarde van de
toenmalige portefeuille van het fonds € 193.230.000. De recent
door de bank uitgevoerde taxatie (in het herfinancieringstraject)
resulteerde in een bevestiging van de huidige waardering.
Deze waardering betreft een optelsom van de individuele
objectwaarderingen. Sindsdien is een tweetal objecten verkocht
met een gezamenlijke taxatieaarde van € 4.610.000.
Derhalve bedraagt de totale getaxeerde waarde van het
vastgoed € 188.620.000.
Totale huurinkomsten per branche
Parkeren 5%
Kantoor 4%
Food &
Beverage 2%

Wonen 1%

Retail 16%
Supermarkt 72%

Het vastgoed wordt gewaardeerd op reële waarde door middel van
een jaarlijkse, externe en onafhankelijke taxatie van de individuele
objecten. De meest recente taxatie van het fonds dateert van 1
december 2019 en is uitgevoerd door Cushman & Wakefield. De
www.annexum.nl/supermarkten
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Amersfoort

Amsterdam

Harderwijk

Drachten (De Wiken)

Lochem

8

Apeldoorn

Maasland

Moordrecht

Oegstgeest

Oostburg

Panningen (Pastoor Huijbenplein)

Terneuzen

Tilburg (De Amer)

Udenhout

Zevenaar

Zevenbergen

www.annexum.nl/supermarkten

Borne

Den Haag (Parijsplein)

Deventer (Broederenplein)

Kerkrade (Carboonplein)

Kerkrade (Maria Gorretiplein)

Leerdam (Vlietskant)

Pernis

Putten

s-Gravendeel

Utrecht (Gagelhof)

Utrecht (Lunetten)

Vlaardingen

Nuenen

Zwolle (Jufferenwal)

Zwolle (Maagjesbolwerk)

www.annexum.nl/supermarkten
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FINANCIËLE ASPECTEN

Essentiële financiële informatie
Financiering
De activa van het Super Winkel Fonds worden
deels met eigen vermogen en deels met vreemd
vermogen gefinancierd. Bij de financiering van
het fonds met vreemd vermogen is het
financieringsbeleid van toepassing zoals
omschreven in paragraaf 6.6 van het prospectus.
Het Super Winkel Fonds heeft op de datum van
het prospectus overeenstemming op hoofdlijnen
bereikt over het aangaan van een nieuwe
financiering met twee Duitse banken. Met deze
nieuwe financiering zal de huidige financiering
worden afgelost.
Kenmerken huidige financiering
*D
 e amortisatie van de geactiveerde Financieringskosten zijn verantwoord in het
Indirect Beleggingsresultaat.

Hoofdsom: € 110,5 miljoen (uitstaande
hoofdsom per 31 december 2019).
Looptijd: ingangsdatum 9 juni 2016 voor een
looptijd van 5 jaar, dus eindigend op 9 juni 2021.
Rente: 1,9% per jaar.
Aflossing: De aflossing bedraagt in het eerste
jaar 4%, in het tweede en derde jaar 3%, in het
vierde jaar 1,25% en in het vijfde en laatste jaar
1% van de oorspronkelijke hoofdsom.
Zekerheden: Eerste hypotheek op het
vastgoed, verpanding van huurinkomsten en
verzekeringsuitkeringen.
Bijzondere bepalingen kunt u nalezen in het
prospectus.
Kenmerken nieuwe financiering
Hoofdsom: € 107,0 miljoen
Daarnaast wordt er een kredietfaciliteit
beschikbaar gesteld van € 5,0 miljoen, die door het
vastgoedfonds kan worden opgenomen ten
behoeve van investeringen in het bestaande
vastgoed.

10
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Looptijd: ingangsdatum naar verwachting

Vervroegde aflossing: Ingeval van vervroegde aflossing is het

31 augustus 2020, met een looptijd van 7 jaar.

vastgoedfonds de volgende boete verschuldigd:
- jaar 1 & 2: 2,25% van het terugbetaalde bedrag,

Rente: 7-jaars vaste rente. In de prognose

- jaar 3 & 4: 1,50%,

wordt uitgegaan van een vaste rente van

- jaar 5: 1,00%,

1,81% per jaar.

- jaar 6: 0,50%.

Aflossing: De aflossing bedraagt in de eerste

Zekerheden: Eerste hypotheek op het vastgoed, verpanding van

vier jaren 2,25% per jaar, daarna 1,25%. Als de

huurinkomsten en verzekeringsuitkeringen, verpanding van

uitstaande hoofdsom gedurende de looptijd daalt

bankrekeningen.

tot onder de 50% van de waarde van het
vastgoed, wordt de jaarlijkse aflossing verlaagd

Bijzondere bepalingen kunt u nalezen in het prospectus.

tot 0,75% per jaar.
Annexum Beheer B.V. is voornemens om de huidige financiering
af te lossen op 31 augustus 2020. De totale huidige financiering
bedraagt per 31 december 2019 ca. € 110,5 miljoen.

www.annexum.nl/supermarkten
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FINANCIËLE ASPECTEN
Rendementsprognose
In onderstaande tabel wordt de rendementsprognose over de
periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2025 weergegeven.
De weergegeven rendementen zijn berekend door de resultaten af te
zetten tegen de uitgifteprijs van 30 september 2020.

* Betreft de periode 1 oktober 2020 t/m 31 december 2020 (3 maanden)						
** 	Gem. rendement per jaar (periode 1 oktober 2020 t/m 31 december 2025: 5,25 jaar)
afgezet tegen de uitgifteprijs van 30 september 2020

12
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Prognose balans, resultaten en cashflow van het vastgoedfonds
In onderstaande tabel wordt de prognose weergegeven over 20202025 van de balans, resultaten en cashflow van het vastgoedfonds.

* De amortisatie van de geactiveerde Financieringskosten zijn verantwoord in het Indirect Beleggingsresultaat.

www.annexum.nl/supermarkten
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FISCALE ASPECTEN

Fiscale aspecten van het vastgoedfonds

Successie- en schenkingsrecht

Vennootschapsbelasting

Ingeval van overlijden van een certificaathouder, of in geval van

Het vastgoedfonds wordt aangemerkt als fiscale

schenking is over de waarde in het economische verkeer

beleggingsinstelling. Dit houdt in dat het door het

van de certificaten erf- respectievelijk schenkbelasting

vastgoedfonds behaalde resultaat wordt belast tegen een

verschuldigd. De hoogte van het tarief (10% -40%), alsmede

tarief van 0% zolang het vastgoedfonds aan de daartoe

een eventuele toepassing van een vrijstelling, is daarbij mede

gestelde voorwaarden voldoet.

afhankelijk van de mate van verwantschap.

Omzetbelasting

Vennootschapsbelasting

Het vastgoedfonds wordt als ondernemer voor de BTW

Bij rechtspersonen die aan de vennootschapsbelasting zijn

aangemerkt voor haar activiteiten die bestaan uit het zelf

onderworpen en die niet worden aangemerkt als fiscale

rechtstreeks exploiteren van het vastgoed.

beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet op de
Vennootschapsbelasting 1969 is het dividend en de

Fiscale behandeling van certificaathouders

gerealiseerde vermogenswinsten belast tegen het dan

Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

§geldende tarief.

Neemt u deel als natuurlijk persoon en behoort uw deelname
niet tot het vermogen van een onderneming of tot het

Dividendbelasting

‘resultaat uit overige werkzaamheden’, dan worden de

Het Super Winkel Fonds zal in beginsel 15% dividendbelasting

inkomsten uit het certificaat belast als ‘inkomen uit sparen

inhouden over de uit te keren dividenden. Inkoop van certificaten

en beleggen’ (box 3).

door het Super Winkel Fonds wordt fiscaal behandeld als een
aan de dividendbelasting onderworpen winstuitkering aan de

Inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)

verkopende certificaathouder voor zover de inkoopprijs meer

Heeft u, eventueel samen met uw fiscale partner, minimaal

bedraagt dan het gemiddelde gestorte kapitaal. Inhouding van

5% van de certificaten in het Super Winkel Fonds, dan is

dividendbelasting bij inkoop van certificaten kan achterwege

er sprake van aanmerkelijk belang (box 2). Het dividend en

blijven indien het Super Winkel Fonds ervoor kiest de

de daarmee gerealiseerde vermogenswinsten worden dan

grondslag voor de heffing van dividendbelasting bij inkoop van

belast tegen het dan geldende tarief.

certificaten in mindering te brengen op een agioreserve of
herbeleggingsreserve.

Winst uit onderneming/resultaat uit overige
werkzaamheden (box 1)

Overdrachtsbelasting

Als de certificaten behoren tot uw ondernemingsvermogen of

Het Super Winkel Fonds wordt aangemerkt als een

tot het vermogen dat dienstbaar is aan het behalen van

‘onroerende-zaaklichaam’ voor de overdrachtsbelasting. Dit

een ‘resultaat uit overige werkzaamheden’, dan worden de

heeft tot gevolg dat er overdrachtsbelasting is verschuldigd bij

inkomsten uit het certificaat en gerealiseerde vermogens

het verkrijgen van certificaten.

winsten belast in box 1.
Voor meer informatie omtrent de fiscale aspecten van het
Super Winkel Fonds verwijzen wij u naar het prospectus.
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JURIDISCHE ASPECTEN EN STRUCTUUR

Het Super Winkel Fonds
Het Super Winkel fonds is een niet-beursgenoteerde
beleggingsinstelling en juridisch gestructureerd
als een naamloze vennootschap en een
beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
naar Nederlands recht (BMVK). In een BMVK is
de directie zelfstandig bevoegd om tot uitgifte van
aandelen te besluiten. Juridisch kwalificeert het
Super Winkel Fonds als een instelling voor collectieve
belegging in vastgoed. Beleggers kunnen deelnemen
in het Super Winkel Fonds door het verkrijgen van
certificaten. De looptijd van het Super Winkel Fonds is
voor onbepaalde tijd.
Beheerder
Annexum Beheer B.V., de beheerder van het
vastgoedfonds, is geregistreerd bij de AFM en heeft
een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft. De
beheerder en het vastgoedfonds staan daarmee onder
toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en
De Nederlandsche Bank. De beheerder is ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nummer 34147030.
Annexum Beheer B.V. treedt op als aanbieder van
certificaten en als directie van het Super Winkel Fonds.

Certificaathouders

100% certificaathouder

St. Administratiekantoor
Super Winkel Fonds /
Annexum Fondsen

IQ EQ Depositary BV
(Bewaarder)
Bewaartaken

Raad van
Commissarissen

100% aandeelhouder

Annexum Beheer BV
(Beheerder)

Super Winkel Fonds NV
Directie

Hypothecaire
geldlening(en)

Financier(s)

www.annexum.nl/supermarkten
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RISICO’S
Beleggen in supermarkten brengt risico’s met zich mee. Alle
risico’s worden beschreven in het prospectus van het Super
Winkel Fonds op www.annexum.nl/supermarkten.
Marktrisico’s
Risico waardedaling vastgoed
De waarde van het vastgoed kan dalen door
marktontwikkelingen. Een waardedaling van het vastgoed leidt
tot een daling van de handelswaarde van een certificaat.
Inflatierisico
Het risico bestaat dat de inflatie zich zal bewegen onder
het niveau van 1,5% waarmee is gerekend in de
rendementsprognose. Hierdoor stijgen de huuropbrengsten
minder snel en vallen deze lager uit dan verwacht.
Risico’s met betrekking tot het vastgoed
Verhuur- en leegstandsrisico
Indien een huurder vertrekt, dient een nieuwe huurder gezocht
te worden. Hierdoor kunnen er enige tijd geen huurinkomsten
gerealiseerd. Ook kan de ruimte mogelijk slechts voor een
lagere huurprijs worden verhuurd.
Supermarkt specifieke risico’s
De winstgevendheid van een supermarkt kan teruglopen
als haar verzorgingsgebied kleiner wordt of als een
concurrerende supermarkt zich vestigt in het
verzorgingsgebied. Ook bestaat het risico dat er door een
toename van online aanbieders voor dagelijkse boodschappen
minder consumenten naar de fysieke supermarkten zullen
gaan. Met het teruglopen van de winstgevendheid van een
huurder vermindert ook de huurprijs die de huurder bereid
is om te betalen en de mate waarin zij aan haar
betalingsverplichtingen aan het vastgoedfonds kan voldoen.
Debiteurenrisico
Het risico bestaat dat een huurder niet (volledig) aan haar
betalingsverplichting van de huur zal voldoen. Dit heeft gevolgen
hebben voor de financiële positie en de (uitkeerbare) cashflow
van het vastgoedfonds.
Concentratierisico
Het vastgoedfonds belegt conform haar beleggingsbeleid
hoofdzakelijk in:
• supermarktvastgoed en/of;
• winkelcentra of winkelstrips waarin tenminste een
supermarkt is of wordt gevestigd, en waarvan tenminste 60%
van de huuropbrengst afkomstig is van de supermarkt(en).
Hieruit vloeit een bepaalde concentratie voort. Bij een
concentratie van de beleggingen is zowel de
waardeontwikkeling van de vastgoedportefeuille als het
rendement afhankelijk van een beperkt aantal factoren.
Door deze concentratie is het vastgoedfonds gevoelig voor
ontwikkelingen in de (lokale) winkelvastgoed- en
verhuurmarkt in met name de supermarktbranche.
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Risico verslechtering risico/rendementverhouding Vastgoed
door aan- en verkopen
Het vastgoed wordt volgens het principe van ‘buy, hold & sell’
aangehouden. Daarbij zal de beheerder beleggingen aan- of
verkopen indien dit voor optimalisatie van de portefeuille
gewenst is en in het belang is van de certificaathouders.
De beheerder streeft ernaar jaarlijks een emissie uit te
schrijven indien dit bijdraagt aan de optimalisatie van de
vastgoedportefeuille, de verbetering van de verhandelbaarheid
van certificaten en/of de verbetering van de risico/rendementverhouding van het vastgoedfonds. Naast het spreiden en
verkleinen van risico’s wordt getracht toekomstbestendig te zijn.
Tevens wordt gestreefd naar een portefeuille, die de
ontwikkelingen in de markt volgt.
Risico onverzekerbare schade
Een risico vormt het tenietgaan van het vastgoed door externe
factoren, zoals: brand, ontploffing, terroristische aanslag of
natuurgeweld. Bij het tenietgaan van het vastgoed kan deze niet
voor de beoogde waarde worden verkocht en zal het vastgoed
bovendien geen huurinkomsten genereren. Voor het vastgoed is
een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten met
een dekking tegen brand en ontploffing. Echter, bepaalde
risico’s, zoals bijvoorbeeld schade ten gevolge van
natuurrampen of terroristische aanslagen, zijn niet verzekerd.
Risico’s met betrekking tot de financiering
Hefboomrisico
Het Vastgoed wordt deels met vreemd vermogen gefinancierd.
Hierdoor werken waardemutaties van het vastgoed versterkt
door in de waarde van een certificaat. Zolang de rentelasten
lager zijn dan het exploitatieresultaat is er sprake van een
zogenaamde positieve hefboom. Die leidt tot een hoger
rendement voor de certificaathouder. Hier tegenover staat
dat indien de financieringsrente door marktontwikkelingen
stijgt of de baten van het vastgoed afnemen, deze
hefboomwerking kan verminderen en zelfs kan omslaan. Dit
betekent dat het vastgoedfonds een groter deel van het
exploitatieresultaat, of zelfs het gehele exploitatieresultaat,
moet uitgeven aan rentelasten. Het rendement dat dan voor
certificaathouders resteert loopt in dat geval harder terug dan
het rendement op het totaal vermogen van het vastgoedfonds,
of ontbreekt zelfs geheel.
Risico dat convenanten worden doorbroken
Zowel de huidige financiering als de beoogde financiering
kennen financiële convenanten. Dit zijn afspraken die regelen
wat de gevolgen zijn als bepaalde financiële ratio’s worden
doorbroken. Gevolg kan zijn dat de volledige cashflow dient
te worden gebruikt voor aflossing of dat de lening opeisbaar
wordt en volledig dient te worden terugbetaald.
De beoogde financiering kent de volgende twee convenanten:
1 Debt Yield convenant van 9%. Dat wil zeggen dat de netto
huurinkomsten te allen tijde tenminste 9% van de
uitstaande hoofdsom dienen te bedragen. De Debt Yield per 31
december 2019 bedraagt ca. 10,9%.

2 Loan to Value convenant van 65% in het eerste jaar, 64% in
jaar 2 & 3, 63% in jaar 4 & 5 en 62% daarna. Dat wil zeggen dat
de uitstaande hoofdsom van de financiering gedeeld door de
marktwaarde van de gefinancierde vastgoedobjecten de
genoemde percentages niet mag overstijgen. De Loan to Value
per 31 december 2019 bedraagt ca. 57,2%.
Executierisico
Indien het vastgoedfonds niet voldoet aan haar verplichtingen
uit een financieringsovereenkomst bestaat het risico dat de
financier invorderingsmaatregelen jegens het vastgoedfonds
instelt, waaronder uitwinning van het hypotheekrecht
gevestigd op het vastgoed. Ingeval vastgoed door de financier
wordt verkocht tegen een prijs die lager is dan de
boekwaarde, dan heeft dit een negatieve invloed op de
handelswaarde van een certificaat.
Herfinancieringsrisico
Het risico bestaat dat de beheerder er bij het aflopen van de
huidige financiering niet in slaagt om de beoogde financiering of
een andere financiering af te sluiten. De voor aflossing
benodigde middelen kunnen in dat geval slechts worden
verkregen door een emissie, uit het operationele resultaat of
door het vastgoed te verkopen.
Renterisico
Bij het afsluiten van een nieuwe financiering worden afspraken
gemaakt over de hoogte van de rentelasten die het
vastgoedfonds moet betalen. Het risico bestaat dat deze
rentelasten hoger liggen dan het niveau waarvan is uitgegaan
in de rendementsprognose.
Risico’s met betrekking tot de certificaten
Verhandelbaarheid risico’s
Het vastgoedfonds heeft een closed-end karakter. Dat wil
zeggen dat het Vastgoedfonds niet verplicht is tot het inkopen
van certificaten. De looptijd van het vastgoedfonds is voor
onbepaalde duur. Gedurende de looptijd kunnen
certificaathouders hun certificaten verkopen als hiervoor een
koper kan worden gevonden. Het risico bestaat dat er
onvoldoende vraag is naar certificaten, waardoor een
certificaathouder zijn certifica(a)t(en) niet, dan wel niet voor de
handelswaarde of een redelijke prijs, kan verkopen. Bij een
verkoopprijs onder de handelswaarde gaat het verschil ten
koste van het indirect beleggingsrendement. De vraag naar
certificaten hangt mede samen met de mate waarin het
platform van NPEX functioneert en van het aantal gebruikers op
het platform van NPEX.
Risico stockdividend
De beheerder heeft de bevoegdheid om de keuze tussen een
uitkering in contanten of in aandelen te maken. Daardoor loopt
een certificaathouder het risico dat de beheerder besluit het
direct beleggingsresultaat geheel of gedeeltelijk in certificaten
uit tekeren.

Risico’s met betrekking tot het vastgoedfonds
Liquiditeitsrisico
Door het vastgoedfonds is een liquiditeitsreserve gevormd.
Het risico bestaat dat de liquiditeitsreserve onvoldoende zal
blijken. Een verminderde liquiditeit of de maatregelen van de
beheerder kunnen tot gevolg hebben dat er minder of geen
uitkeringen zullen plaatsvinden aan certificaathouders.
Fiscaal risico
Het vastgoedfonds wordt aangemerkt als fiscale
beleggingsinstelling (FBI). Dit houdt in dat er effectief geen
vennootschapsbelasting wordt geheven. Voor het verwerven en
behouden van het FBI regime moet aan een aantal voorwaarden
worden voldaan. Het risico bestaat dat niet langer aan deze
voorwaarden kan worden voldaan. In dat geval kan met
terugwerkende kracht alsnog een belastingclaim ontstaan. De
gevolgen hiervan komen voor rekening van het vastgoedfonds,
en daarmee de certificaathouders.
Risico op onvoldoende belangstelling emissie
Indien er sprake is van onderinschrijving, dat wil zeggen dat niet
op alle aangeboden certificaten wordt ingeschreven, is de
beheerder uiterlijk een jaar na de datum van het prospectus
gerechtigd om dit lagere aantal certificaten uit te geven.
Dit risico wordt vergroot doordat voor de emissie een
minimumdeelname geldt van 300 certificaten. Voor
certificaathouders die wensen uit te treden bestaat het risico
dat de emissieopbrengsten onvoldoende zijn om hun
inkoopopdracht (geheel) uit te voeren. Voor overige
certificaathouders bestaat het risico dat de beoogde
investeringen in het bestaande vastgoed of om nieuw vastgoed
geen doorgang kunnen vinden. Dit risico wordt vergroot omdat
thans nog niet duidelijk is hoe groot de totale inkoopopdracht is
van certificaathouders die hun certificaten willen laten inkopen.
Er is een aanname gemaakt van een totale inkoopopdracht van
€ 2,0 miljoen. Als de totale inkoopopdracht groter wordt zijn er
minder middelen beschikbaar voor investeringen in het
bestaande vastgoed of nieuw vastgoed.
Wet- en regelgevingrisico
Het vastgoedfonds is onderworpen aan (fiscale) wet- en
regelgeving. De (locale) wetgeving met betrekking tot
bijvoorbeeld milieu, bestemmingsplannen, huurbescherming,
fiscale regelgeving en financiële (toezichts)wet- en regelgeving
hebben invloed op de rentabiliteit van het vastgoedfonds.
Daarnaast bestaat het risico dat AFM haar beleid of interpretatie
van weten regelgeving wijzigt gedurende de looptijd van het
vastgoedfonds. Ook bestaat het risico dat de AFM haar beleid of
interpretatie van wet- en regelgeving niet adequaat publiceert.
Hierdoor wordt de beheerder gehinderd om daarop te reageren.
De beheerder is gerechtigd het beleid bij te stellen indien een
wijziging in wet- en regelgeving hiertoe aanleiding mocht geven.
Het risico bestaat dat wijzigende wet- en regelgeving de
rentabiliteit van het vastgoedfonds in nadelige zin beïnvloedt.
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OVER ANNEXUM

Annexum biedt vastgoedbeleggingsfondsen
voor particulieren. Bij ons belegt u in
vastgoed in diverse segmenten zoals
supermarkten, (starters)woningen,
kantoren en zorgvastgoed. Op
transparante en innovatieve wijze en
met oog voor waarde en rendement.
En dat al 20 jaar.
Dagelijks werken op ons kantoor in het
World Trade Center in Amsterdam ruim
40 (vastgoed)professionals aan het
structureren, plaatsen en beheren
van onze beleggingsproducten. De
directie bestaat uit oprichter en
CEO Huib Boissevain en directeur Vastgoed
Henri Grevers.
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DEELNAME
Aanbieding

Emissiekosten

• Deelname vanaf 300 certificaten

Dit betreft een vergoeding van de kosten

• Uitgifteprijs € 34,91 (inclusief 5% opslag à € 1,66)

die gemoeid zijn met een emissie. Deze

• Uitgifteprijs geldig tot 30 september 2020.

emissiekosten bedragen 2% bovenop uw

• Emissiekosten 2%

uitgifteprijs. De emissiekosten komen ten gunste
van de beheerder.

Handelswaarde
De handelswaarde is de waarde per certificaat naar beoordeling

Inschrijven

van het bestuur. In de praktijk bedraagt dit de intrinsieke waarde

Inschrijven voor het Super Winkel Fonds kan via

per aandeel gecorrigeerd naar grondslagen die afwijken van

onze website: www.annexum.nl/supermarkten

de grondslagen in de jaarrekening. De handelswaarde van het
Super Winkel Fonds wordt maandelijks bepaald. Dit is ook de

Verhandelbaarheid

waarde die u terug zal zien in uw beleggingsoverzicht.

Uitstappen kan tijdens emissies, maar ook na de
emissie zijn uw certificaten goed verhandelbaar

Uitgifteprijs

via het handelsplatform NPEX of Annexum. Er is

De uitgifteprijs is de handelswaarde vermeerderd met de

altijd veel animo van beleggers; sinds de vorige

opslag (zie uitleg verderop) per certificaat. De uitgifteprijs is

emissie eind 2017 zijn er ca. 100.000 certificaten

afhankelijk van het moment waarop zowel het volledig ingevulde

van eigenaar gewisseld voor een bedrag van ruim

inschrijfformulier (inclusief de opgevraagde bijlagen) als de

€ 3,1 miljoen.

betaling van de deelnamesom door de beheerder is ontvangen.
Wordt zowel de volledige inschrijving als de betaling van de

Overzicht van uw beleggingen

deelnamesom uiterlijk op de laatste dag van een maand ontvangen,

U heeft als belegger bij Annexum altijd een

dan wordt de uitgifteprijs gebaseerd op de handelswaarde van de

up-to-date overzicht van uw beleggingen via

betreffende maand.

myAnnexum. In deze digitale omgeving kunt u
zien wat de actuele waarde van uw beleggingen

Opslag

is, maar kunt u ook uw nieuws vinden en uw

De opslag betreft een doorberekening van de kosten voor de

gegevens aanpassen.

opbouw van de vastgoedportefeuille en de kosten die het fonds
maakt als gevolg van deze emissie. Deze opslag voor nieuwe

U kunt het prospectus downloaden via

toetreders zorgt ervoor dat de zittende belegger niet wordt

www.annexum.nl/supermarkten

benadeeld.
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MEER WETEN OF VERDER LEZEN?
Als beleggen in supermarktvastgoed uw interesse heeft,
kunt u meer lezen in een serie publicaties over dit onderwerp.
Deze kunt u downloaden op onze website Annexum.nl.
Annexum organiseert ook regelmatig Academy’s voor beginnende
en gevorderde beleggers om de kennis over beleggen in vastgoed te
vergroten. Wilt u een van deze bijeenkomsten bijwonen? U kunt zich
voor de Academy’s aanmelden via annexum.nl/academy.
Heeft u vragen over beleggen in supermarktvastgoed?
Neemt u contact op met een van onze
relatiemanagers via 020 - 572 01 01.

Rob Hanemaaijer

020 - 572 01 01
info@annexum.nl
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Disclaimer
De in deze brochure opgenomen informatie is gebaseerd op de situatie op 31 augustus 2020 en kan aan verandering onderhevig
zijn. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Deze brochure bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan
daardoor niet volledig de belegging beschrijven. Alleen de inhoud van het prospectus d.d. 31 augustus 2020 is bindend. Hierin worden
zowel de kansen als de risico’s uitgebreid beschreven. Het prospectus kan worden gedownload via www.annexum.nl/supermarkten.
De beheerder van de beleggingsinstelling Super Winkel Fonds, Annexum Beheer B.V., is opgenomen in het register van de AFM.

