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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDEN VOOR ENGAGEMENT
Granite REIT heeft bepaalde fundamentele vastgoedgerelateerde operationele
cijfers niet gepubliceerd, die nodig zijn voor het noodzakelijke inzicht in de
gezondheid van de activiteiten. Dit betreft met name cijfers over de groei van de
netto operationele winst op basis van hetzelfde aantal winkels (ss NOI) per regio
(Canada, VS, Europa) en de desbetreffende prognose van het management voor
de komende 12 maanden. Ook zijn wij van mening dat de onderneming cijfers
moet publiceren over de investeringen in onderhoud en stimulansen voor
huurders (Tis) zodat wij een juiste inschatting kunnen maken van de
investerings/NOI-verhoudingen, die een belangrijke input vormen voor onze
waarderingsmodellen. Daarnaast vinden wij dat vastgoedondernemingen met
een ontwikkelingspijplijn cijfers moeten publiceren over het geïnvesteerde en
nog te investeren kapitaal, over de voorverhuurratio (met periodieke updates),
het verwachte ontwikkelingsrendement en het verwachte exitrendement. Tot slot
hebben we een schoner cijfer nodig voor de administratieve/overheadkosten, dat
niet wordt verwaterd door andere grote boekhoudkundige niet-kasposten.

ACHTERGROND
In augustus 2018 is Kevan Gorrie, de voormalige CEO van Pure Industrial REIT, bij
Granite REIT in dienst gekomen. Wij waren van mening dat, nadat prioriteit is
gegeven aan een (door ons sterk toegejuichte) evaluatie en aanpassing van de
strategie van de onderneming, waarna een verschuiving plaatsvond van lichte
industrie naar logistiek en het belang van de grote huurder Magna werd
verminderd, de verslagleggingsstandaarden ook naar een hoger niveau getild
moesten worden.

ENGAGEMENTTHEMA
x Governance - verbetering van de informatieverstrekking door de onderneming

aan beleggers

ENGAGEMENTDOELEN
x Voor ons was het noodzakelijk dat de verslaglegging van Granite REIT aan

beleggers kon wedijveren met die van de beste ondernemingen ter wereld.
We hebben vooral behoefte aan ss NOI-cijfers op jaarbasis met een
passende managementprognose voor een termijn van één jaar. Wij willen
graag dat deze cijfers worden uitgesplitst naar regio, omdat Granite REIT
actief is in veel markten met een uiteenlopende huurdynamiek en
verschillende huurschema’s. Ook moeten we de omvang van de
doorlopende investeringen weten en hebben we meer informatie nodig over
de ontwikkelingspijplijn en de overheadkosten.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x De kwestie werd aan de orde gesteld tijdens een bijeenkomst met het

management in Amsterdam in november 2018, na het aantreden van Kevan
Gorrie (die wij goed kennen) als CEO van Granite REIT. Wij waren positief
over het verloop van het gesprek en kregen geen negatieve reactie op de
eisen die wij stelden (afgezien van de timing en prioritering van
doelstellingen).

x In januari 2020 spraken wij het managementteam in Toronto en kregen wij
te horen dat alle door ons gewenste cijfers zouden worden opgenomen in
de verslagen over 2019, die in maart 2020 werden gepubliceerd. Na een
beoordeling en interne bespreking hebben we geconstateerd dat deze
cijfers zijn opgenomen in de jaarrekening, de aanvullende verslagen en in
presentaties voor beleggers.

VERVOLGSTAPPEN
x Geen.

MIJLPAAL

ONDERNEMING
Granite REIT

LAND
Canada

SECTOR
Vastgoed

MARKTKAPITALISATIE
Mid-cap

ONDERWERP
Verbetering governance-
gerelateerde informatieverstrekking

MATERIALITEIT
Wij zijn van mening dat de financiële 
gezondheid en 
toekomstvooruitzichten van een 
vastgoedonderneming alleen goed 
kunnen worden geanalyseerd als de 
onderneming ss NOI- en 
investeringscijfers, cijfers m.b.t. de 
ontwikkelingspijplijn en schone 
cijfers m.b.t. overheadkosten 
publiceert.
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