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Goodman European Logistics Fund (GELF) noteert de eerste BBB- rating met stabiel outlook, 

toegekend door Standard & Poor's (S&P). 

S&P schrijft: "GELF’s stabiele en lange termijn cashflow, ondersteunt door de hoge bezettings- 

en retentiegraad van een hoogwaardige  portefeuille van modern logistiek vastgoed." 

In het rapport van het ratingbureau staat verder: "Naar ons oordeel profiteert het fonds van een 
ervaren managementteam en de toegang tot  acquisitiemogelijkheden in het kader van de 
contractuele overeenkomsten met het Australische vastgoedbedrijf Goodman Group."  
 

Emmanuel Van der Stichele, Fund Director GELF, laat weten: "De beslissing van S&P om een 

'investment grade'-rating toe te kennen, weerspiegelt het aanhoudende succes van GELF om 

optimaal gebruik te maken van de leiderspositie op de Europese logistieke markt en het 

vermogen om stabiele rendementen op lange termijn te verwezenlijken op basis van een 

moderne, hoogwaardige investeringsportefeuille."  

"Na de geslaagde schuld en aandelenemissies van GELF in 2011 beschikt GELF nu dankzij de 

'investment grade' ratings van S&P en Moody's over een scala aan mogelijkheden om nieuwe 

financieringsbronnen aan te boren," voegt hij toe.  

GELF is een kernfonds dat ernaar streeft om beleggers stabiele, op inkomsten gebaseerde 

rendementen te bieden. In mei kende Moody's het fonds voor de eerste keer een rating van 

Baa3 toe.  

GELF wordt gewaardeerd op €1,7 miljard en is een van de grootste, niet-beursgenoteerde 

vastgoedfondsen van  Europa, met 92 panden in een portefeuille van in totaal 3 miljoen 

vierkante meter aan logistiek vastgoed in 11 landen.   

 

Voor meer informatie over GELF of het ontvangen van een investment grade rating van 

Standard and Poor's kunt u terecht op: http://be.goodman.com/en/media-

centre/~/media/Files/Sites/Belgium/media%20centre/latest%20news/EN/Standard%20And%20P

oors%20GELF%20Statement.pdf 
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Voor meer informatie neemt u contact op met Goodman: 
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Over Goodman European Logistics Fund (GELF)  

Het investeringsvehikel Goodman European Logistics Fund, FCP-FIS (GELF of ‘het Fonds’) is 

gevestigd in Luxemburg en beheert € 1,7 miljard aan pan-Europees logistiek vastgoed, 

verspreid over 11 landen. Het Fonds, dat beheerd wordt door Goodman, richt zich op kwalitatief 

hoogstaande logistieke faciliteiten en magazijnen. GELF biedt goed geïnformeerde, institutionele 

investeerders een voorkooprecht op projecten die Goodman Group op het Europese vasteland 

ontwikkelt. GELF is nu een van de grootste niet-beursgenoteerde Europese fondsen die zich 

bezighouden met logistiek vastgoed. 

 

 


