
 
 

 

 

 

P E R S B E R I C H T 

 

 

Amsterdam, 8 november 2018 

 

 

Arcona Property Fund N.V. realiseert hoogste bezettingsgraad in 10 jaar 

 

Arcona Property Fund N.V. heeft het derde kwartaal van 2018 afgesloten met een winst 

voor belasting van € 0,26 miljoen. De bruto huurinkomsten bedroegen € 2,63 miljoen, 

tegen € 2,68 miljoen in het derde kwartaal van 2017. Het operationeel resultaat in het 

derde kwartaal kwam uit op € 0,51 miljoen, vergeleken met € 0,61 miljoen een jaar eerder. 

De bezettingsgraad nam aan het einde van het kwartaal toe tot 86,9%, het hoogste 

niveau in tien jaar. De EPRA NNNAV steeg naar € 13,98 per aandeel. 

 

Over de eerste negen maanden van 2018 kwam het operationeel resultaat van het fonds 3,9% 

hoger uit op € 1,58 miljoen, tegen € 1,52 miljoen in dezelfde periode van 2017.  
De brutohuuropbrengsten stegen met 4,6% in vergelijking met dezelfde periode in 2017 tot € 

6,5 miljoen. De netto huuropbrengsten bedroegen € 3,47 miljoen (dezelfde periode in 2017: € 

3,49 miljoen), dit is een weerspiegeling van extra onderhouds- en reparatiekosten binnen het 

portfolio en rebranding-kosten voor het Poolse portfolio.  

 

De bezettingsgraad bedroeg aan het eind van het derde kwartaal 86,9% een stijging van 290 

basispunten ten opzichte van 30 juni 2018 (84,0%). De stijging was vooral het gevolg van een 

toename van de bezetting in Slowakije, maar ook in Polen nam de bezettingsgraad toe naar 

90,0%. De loan to value ging van 51,1% naar 50,3% aan het einde van het derde kwartaal. 

Deze daling was het gevolg van reguliere aflossingen en een iets hogere waarde van de 

vastgoedportefeuille door investeringen in kwaliteitsverbetering. De intrinsieke waarde (EPRA 

NNAV) nam toe naar € 13,98 per aandeel. 

 

De bezettingsgraad is na het derde kwartaal verder toegenomen. In het Maris gebouw in Polen 

is een huurovereenkomst voor 170 m2 voor vijf jaar met Prudential Insurance 

overeengekomen. Educatiebedrijf S-Comp, die de benedenverdieping van het kantoorgebouw 

Palmovka in Praag huurt, zal vanaf begin 2019 aanvullend 319 m2 op de eerste verdieping 

gaan huren.  

 

 

E I N D E  P E R S B E R I C H T 

 

Arcona Property Fund N.V. belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa. Aandelen van 

het Fonds (ISIN-code NL0006311706) zijn dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam 

en via de Prague Stock Exchange als closed-end beleggingsfonds. 

 

Voor meer informatie:  

Arcona Capital Fund Management B.V. 

Adres: Kollenbergweg 56, 1101AR Amsterdam 

Postbus 211, 7400AE Deventer 

Tel: 020 – 820 4 720  

E-mail: info@arconacapital.com 



www.arconapropertyfund.nl 

 

http://www.arconapropertyfund.nl/

