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Aedifica voegt nieuwe projecten toe aan haar pipeline in Finland 
 

 

 

- De Aedifica-groep voegt 10 nieuwe woonzorgcentra voor ouderen, kinderdagverblijven 

en gespecialiseerde residentiële zorgcentra op 7 locaties toe aan haar 

ontwikkelingspipeline in Finland 
 

- Totale investering: ca. 51 miljoen € 
 

- Gemiddeld rendement op basis van de kostprijs: ca. 6,5% 
 

- Uitbaters: publieke en private zorgexploitanten 

 

 

 
 

Kinderdagverblijf (impressie) – Oulu 

 

 

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “De Aedifica-groep is bijzonder verheugd dat Hoivatilat de 

uitbreiding van de zorgvastgoedportefeuille in Finland voortzet met verschillende nieuwe projecten. We 

zullen ca. 51 miljoen € investeren in de ontwikkeling van vier woonzorgcentra voor ouderen, drie 

kinderdagverblijven en drie gespecialiseerde residentiële zorgcentra, met een totale capaciteit voor 305 

bewoners en 260 kinderen. Deze projecten tonen de onverminderde belangstelling van Finse steden 

en gemeenten voor Hoivatilat's servicemodel. Aangezien de vraag naar Hoivatilat's zorgvastgoed hoog 

blijft, kijken we uit naar de verdere ontwikkeling van de activiteiten van de Groep in Noord-Europa.”  
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Woonzorgcentrum & kinderdagverblijf (impressie) – Lohja 
 

 

De Aedifica-groep voegt via Hoivatilat vier woonzorgcentra voor ouderen, drie kinderdagverblijven en 

drie gespecialiseerde residentiële zorgcentra toe aan de Finse ontwikkelingspipeline. Na voltooiing 

zullen deze gebouwen ongeveer 305 bewoners en 260 kinderen kunnen verwelkomen. 

 

De zorggebouwen liggen verspreid over Finland op zeven locaties en zullen worden geëxploiteerd door 

verschillende openbare en private exploitanten. De bouwwerken gaan binnenkort van start en zullen 

naar verwachting eind 2021 voltooid zijn. 

 

Deze projecten bedragen een investering van ca. 51 miljoen €. De gebouwen zullen worden verhuurd 

op basis van nieuwe, niet-opzegbare double net huurovereenkomsten met een looptijd van 15 tot 

25 jaar. Het gemiddelde rendement van deze projecten op basis van de kostprijs bedraagt ca. 6,5%. 

 
Naam Vastgoedtype Locatie Exploitant Capaciteit 

(eenheden) 
Huurcontract Oplevering Totale 

investering 
(in miljoen €) 

Lohjan Sahapiha Woonzorgcentrum Lohja privaat 50 20 jaar – NN 2021  

Lohjan Sahapiha Kinderdagverblijf Lohja privaat 60 15 jaar – NN 2021  

Kempeleen Ihmemaantie Woonzorgcentrum Oulu privaat 19 20 jaar – NN 2020  

Oulun Valjastie Kinderdagverblijf Oulu publiek 150 25 jaar – NN 2021  

Oulu Ukkoherrantie Gespecialiseerd 
residentieel zorgcentrum 

Oulu privaat 21 20 jaar – NN 2021  

Raahe care home Woonzorgcentrum Raahe publiek 60 15 jaar – NN 2021  

Helsinki Malminkartano Woonzorgcentrum Helsinki privaat 108 15 jaar – NN 2021  

Helsinki Malminkartano Kinderdagverblijf Helsinki privaat 50 15 jaar – NN 2021  

Helsinki Malminkartano Gespecialiseerd 
residentieel zorgcentrum 

Helsinki publiek 29 15 jaar – NN 2021  

Jyväskylä Sulkulantie Gespecialiseerd 
residentieel zorgcentrum 

Jyväskylä privaat 18 15 jaar – NN 2021  

    305 residenten 
260 kinderen 

  51 

 

Naast deze projecten lopen er ook onderhandelingen over een aantal andere nieuwe projecten.  
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Over Aedifica 
 

Aedifica is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die 

zich specialiseert in Europees zorgvastgoed en in het bijzonder de huisvesting voor 

senioren. Aedifica heeft een portefeuille van meer dan 450 sites opgebouwd in België, 

Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Zweden, met een waarde van 

meer dan 3,3 miljard €. 
 

Aedifica is genoteerd op Euronext Brussels (2006) en Euronext Amsterdam (2019) onder de 

volgende codes: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BR (Reuters). 
 

Sinds maart 2020 maakt Aedifica deel uit van de BEL 20, de referentie-index van Euronext 

Brussels. De marktkapitalisatie bedroeg op 6 juli 2020 ca. 2,7 miljard €. 
 

Aedifica is opgenomen in de EPRA- en Stoxx Europe 600-indexen. 
 

Voorzichtigheid omtrent vooruitzichten 

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen 

over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Aedifica. Lezers worden erop gewezen 

dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan 

belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die Aedifica grotendeels niet onder 

controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of indien 

gehanteerde basishypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de 

vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt Aedifica 

geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten. 

Voor alle bijkomende informatie 

 

Ingrid Daerden 
Chief Financial Officer 
 

T +32 2 626 07 73 

ingrid.daerden@aedifica.eu 

Delphine Noirhomme 
Investor Relations Manager 
 

T +32 2 210 44 98 

delphine.noirhomme@aedifica.eu 

 

Ontdek Aedifica’s Duurzaamheidsverslag 
 

www.aedifica.eu 
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