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LA IMMOBILIÀRIA DE REFERÈNCIA EN EL MERCAT D’OFICINES DE QUALITAT
DE LA ZONA EURO

INMOBILIARIA COLONIAL es configura com un dels principals operadors en el mercat immobiliari espanyol i europeu. El Grup
aglutina una cartera immobiliària valorada en gairebé 5.000 milions d’euros, amb una clara vocació patrimonialista centrada en
l’explotació i el desenvolupament d’edificis per a lloguer.

Colonial referma i estabilitza el negoci patrimonialista i prepara la companyia per accedir als mercats internacionals, basant-se en
les fites següents:

• Inici de la recuperació del mercat de París.
• Estabilització del mercat d’oficines de Madrid i Barcelona.
• Aïllament i sanejament del negoci no estratègic.

El negoci residencial i comercial del Grup Colonial s’ha reclassificat com a negoci no estratègic i s’ha aïllat com a activitat disconti-
nuada. Aquest negoci ha estat valorat en més de 1.600 milions d’euros.

Colonial és avui una realitat empresarial consolidada, amb més d’1 milió de metres quadrats d’oficines de lloguer a les millors ubi-
cacions de París, Madrid i Barcelona, i s’ha consolidat com una de les companyies de referència a Europa en el sector patrimonialis-
ta o de Property.

GESTIÓ D’ACTIUS

Projectes en cartera: Més de
105.000 m2, que suposaran unes

rendes anuals d’aprox. 50 €M

Completats els projectes de
Recoletos, 37 a Madrid i d’ILlacuna a

Barcelona

Desinversions : 412 €M

PORTFOLIO D’ACTIUS

Més d’1.103.000 m2

(774.000 m2 superfície/rasant)

GAV negoci patrimonialista:
4.995 €m

86% oficines – 91% CBD & BD

Augment valor actius comparables
(12 mesos): +2,2%

FINANCER

EBITDA Grup: 155 €M

Resultat recurrent: 70 €M

Deute financer net consolidat:
3.315 €M

LTV: 66%

NNNAV: 2.039 €M

(NNNAV/acció: 0,09 €)

GESTIÓ COMERCIAL

Esforç comercial:
més de 150.000 m2

Llogats més de 57.000 m2

de nous projectes a Madrid i París

Ocupació total oficines: 84,5%

Ingressos per rendes comparables
Like for Like: –6%
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PrInCIPalS magnITuDS De negoCI
I eConomICofInanCereS
Desembre acumulat  –
milions D’euros 2010 2009 Var. %

nre. actius 54 61 (11%)

superfície llogable 898.601 992.215 (9%)

superfície projectes 204.463 199.390 3%

Superfície total 1.103.064 1.191.604 (7%)

ocupació oficines 84,5% 91,5% (7 pp)

ocupació total 86,0% 92,0% (6 pp)

ingressos per rendes 261 282 (8%)

ebitDa rendes 240 268 (10%)

EBITDA / Ingressos per rendes 92% 95% (3 pp)

ebitDa rendes 240 268 (10%)

ebitDa estructura i altres (36) (32) (13%)

ebitDa venda d’actius (50) (24) (108%)

ebitDa Grup 155 212 (27%)

resultat financer (154) (303) 49%

resultat recurrent 70 na na

resultat atribuïble al Grup – ePra (739) (474) (56%)

magnITuDS De Balanç

31/12 2010 2009

GaV negoci patrimonialista 4.995 5.102

GaV activitats discontinuades 1.666 1.917

Deute financer net consolidat 3.315 4.545 (1)

Deute financer net holding 2.113 na

ltV  (2) 66% na

cost financer % 4,34% 3,89%

Maturity (anys) 3,7 4,2

nnnaV 2.039 2.753

nre. accions (milions) 22.599 23.204 (3)

NAV (€/acció) 0,06 0,10

NNAV (€/acció) 0,09 0,12

NNNAV (€/acció) 0,09 0,12

Free float % 10% 48%

(1) Durant el 2010 s’ha reclassificat el negoci no estratègic (reserva de sòl residencial, habitatges
en estoc i Riofisa) com a negoci discontinuat, per la qual cosa les xifres no són comparables amb
l’any 2009.

(2) Deute financer net consolidat / Gav negoci estratègic.
(3) Nre. accions proforma post reestructuració.
pp: punts percentuals.

Via auGusta, 21-23, barcelona





Missatge
del president
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Juan José brugera clavero
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Benvolguts accionistes,

Un any més, és per a mi un motiu de satisfacció presentar i so-
tmetre a la seva aprovació, en nom del Consell d’Administració
d’Inmobiliaria Colonial, S.A., els Comptes Anuals i l’Informe de
Gestió corresponents a l’exercici 2010, així com fer-los partí-
cips de les principals línies d’actuació presents i de futur imme-
diat per a la companyia, amb les quals esperem confirmar la
nostra estabilitat i el nostre creixement a mitjà i llarg termini.

L’any 2010 ha estat un període en el qual s’ha marcat una clara
inflexió per a la companyia. Inflexió que es va iniciar el 19 de
febrer amb la firma d’un acord de refinançament que ha permès
recapitalitzar i dotar la companyia d’una estructura financera
viable a llarg termini.

Aquest procés de reestructuració financera és pioner en el
sector i s’ha convertit en l’exemple a seguir per altres com-
panyies.

Partint d’aquesta nova base, el Grup Colonial s’ha centrat a con-
solidar el seu negoci estratègic –oficines prime a Barcelona,
Madrid i París– i ha completat el sanejament del seu balanç a fi
de preparar la companyia per a l’accés als mercats.

enTorn maCroeConÒmIC

Les perspectives de l’economia mundial per a l’any 2011 són
positives. Això no obstant, es percep un marcat contrast entre
les economies avançades, amb un creixement en general mo-
dest i un atur elevat, i el dinamisme que mantenen les economies
emergents. Dinamisme que fins i tot pot plantejar riscos de so-
breescalfament. La sortida de la recessió sembla assegurada, si
bé contrasten els plantejaments oposats a banda i banda de
l’Atlàntic: una política fiscal expansiva juntament amb una políti-
ca monetària extremadament laxa als Estats Units, enfront
d’una retirada dels estímuls fiscals a la zona europea; mentres-
tant, els mercats financers van tornant lentament a la normalitat,
alhora que els preus de les primeres matèries s’han orientat cla-
rament a l’alça.

Les últimes dades d’activitat econòmica a europa confirmen
que es manté la divergència de creixement entre els diferents
països que formen l’eurozona. Mentre Alemanya continua el seu
avanç, altres països, com França, Itàlia o Espanya, la segueixen
amb uns creixements a ritmes inferiors. Aquesta divergència de
creixements es reduirà lleugerament durant l’any 2011, la qual
cosa ajudarà a fer que les tensions en el mercat de deute sobirà
vagin remetent. El producte interior brut (PIB) de la zona euro del
quart trimestre del 2010 va presentar un increment del 0,3%
intertrimestral, xifra que deixa el creixement interanual en el 2%.

A espanya, el PIB va créixer el 0,2% en el darrer trimestre del
2010 amb relació al tercer trimestre de l’any, després d’un pe-
ríode d’estancament, situant així la taxa d’avanç interanual en el
0,6% i el descens del PIB en el conjunt de l’any en el 0,1%.

D’aquesta manera, el gradual avanç de l’economia espanyola es
va consolidar durant el segon semestre del 2010, tot i que en-
cara es manté en cotes relativament baixes i inferiors al seu
potencial. Les perspectives són que aquesta tendència es
mantindrà el 2011, en part gràcies al suport del sector exterior.
Això no obstant, el ritme de creixement serà força moderat fins
que el consum privat i la inversió no es tornin a animar.

merCaT D’ofICIneS

En un entorn macroeconòmic difícil, l’evolució del mercat
d’oficines de Barcelona i Madrid ha estat marcada per una con-
tinuada tendència a la baixa en els preus dels lloguers, junta-
ment amb taxes creixents de desocupacions.

A Barcelona, la contractació d’oficines durant l’any 2010 ha
estat de 264.500 m2, xifra encara insuficient per produir una
absorció neta de l’oferta, per la qual cosa la taxa de disponibi-
litat al tancament de l’exercici a la zona prime ha estat del
13,5%.

A Madrid, el volum de contractació total durant el 2010 ha es-
tat de 422.000 m2 i la taxa de disponibilitat, que continua crei-
xent –tot i que amb tendència a l’estabilització–, a finals d’any
arribava a un 10%.

L’any 2010, la contractació a la regió de París ha estat de
2,16 milions de metres quadrats, cosa que suposa una pujada
del 15% respecte a l’exercici 2009, fet que demostra el dina-
misme i l’estabilitat d’aquest mercat. La fortalesa de la de-
manda en combinació amb una oferta estable han permès una
reducció de la taxa de desocupació fins a un 5,3% a París
CBD i una recuperació dels preus de lloguer prime.

Pel que fa al mercat d’inversió de Barcelona i Madrid, cal dife-
renciar dos segments: d’una banda, les zones secundàries
amb producte en desenvolupament i/o amb risc comercial,
que tenen dificultats per atreure la demanda de qualitat sense
oferir grans descomptes en valor. Una dinàmica molt diferent
s’observa en productes i mercats consolidats i d’alta qualitat
(baixa desocupació, arrendataris de primer nivell i solvència,
edificis de qualitat situats en ubicacions prime). En aquest
segment ha augmentat la demanda d’inversors nacionals i in-
ternacionals, fet que es reflecteix en una lleugera compressió
de les prime yields del mercat.

A París, el camí de la recuperació ja es va iniciar durant el segon
semestre del 2010. Amb un mercat de lloguer iniciant la recupe-
ració, s’ha produït un increment substancial de les transaccions.
El volum d’inversió global a la zona Île-de-France ha estat aproxi-
madament de 8.300 milions d’euros, la qual cosa suposa un in-
crement del 57% respecte a l’exercici 2009. La demanda està
constituïda principalment per grans fons internacionals que bus-
quen exposició a oficines prime com a valor refugi i protecció
contra la inflació.
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La compressió de les yields en el mercat de París s’ha vist reflec-
tida en un increment de la valoració de la nostra cartera en més
d’un 7%, fet que s’ha compensat amb una disminució del patri-
moni a Espanya com a conseqüència de les caigudes en els ni-
vells de renda experimentades l’any 2010.

reCaPITalITZaCIÓ I SaneJamenT
De la ComPanYIa

L’any 2010 ha estat clau per a la companyia, ja que ha permès
establir les bases per a una nova etapa de desenvolupament
del Grup Colonial.

En aquest sentit, cal destacar com a punt d’inflexió la firma de
l’acord de reestructuració assolit al febrer. Aquest acord ha per-
mès recapitalitzar la companyia a través de:

• Una ampliació de capital de més de 3.000 milions d’euros
amb el suport dels principals bancs de Colonial i que ha per-
mès reduir significativament l’endeutament net.

• L’aportació del negoci no estratègic de promocions, sòl resi-
dencial i Riofisa a la filial Colren, que aglutina l’activitat discon-
tinuada no estratègica de Grup Colonial.

• La incorporació de socis estratègics, com els fons d’inversió
Colony Capital i Orion Capital Managers, de reconegut presti-
gi internacional, per impulsar la creació de valor per a tots els
accionistes.

Aquest exercici de reestructuració ha anat acompanyat d’un
sanejament del balanç i dels negocis no estratègics de la com-
panyia. A causa d’aquest sanejament, Grup Colonial presenta
en l’exercici 2010 uns resultats negatius aliens a l’activitat or-
dinària de la companyia, cosa que explica majoritàriament els
resultats finals negatius del Grup, que pugen a 739 milions
d’euros.

Així mateix, com a conseqüència de l’ampliació de capital,
s’haproduïtuncanvienlacomposiciódelConselld’Administració
de Colonial que reflecteix la nova composició del capital social de
la companyia.

ConSolIDaCIÓ Del negoCI eSTraTÈgIC

Un cop recapitalitzada la companyia, aquesta s’ha centrat a
consolidar i enfortir el seu negoci estratègic.

Durant l’any 2010, Colonial ha aconseguit recuperar el resultat
de la seva activitat recurrent, l’activitat patrimonial d’arren-
dament d’oficines, el qual, per primera vegada en tres anys, ha
estat positiu en 70 milions d’euros.

Aquest resultat positiu ha estat la conseqüència del repunt
de les valoracions dels actius de la companyia a França i de
l’alentiment del procés de deteriorament dels valors a Espanya.
Concretament, a Espanya, el procés d’ajustament de valor en el
mercat d’oficines s’ha mantingut durant l’any 2010, si bé el
ritme de caiguda s’ha reduït.

En un entorn de mercat complicat, un elevat nivell de desocupa-
cions i preus de lloguer decreixents, el portfolio d’immobles de
Grup Colonial ha demostrat un comportament defensiu. Durant
l’exercici 2010, el Grup Colonial ha formalitzat més de 150.000 m2

de nous contractes i ha arribat a preus de lloguer per damunt de
la mitjana del mercat. Les noves rendes associades a aquests
contractes han caigut un 13% respecte a les rendes anteriors.
Aquesta caiguda ha estat inferior a la que s’ha observat en els
mercats corresponents, que se situa al voltant d’un 20-30%.

Així mateix, la companyia està impulsant el desenvolupament
de la cartera de projectes, més de 105.000 m2 sobre rasant,
els quals entraran en explotació entre el 2011 i el 2014, i su-
posaran unes rendes anuals aproximades de 50 milions d’euros
a preus de mercats actuals.

L’estabilització del negoci operatiu ha estat complementada
per una operació corporativa en el mercat francès. A finals del
2010, la filial francesa de Colonial, Société Foncière Lyonnaise
(SFL), va signar un acord amb Realia en virtut del qual SFL ha
aportat dos immobles ubicats a París “La Défense” a SIIC de
París (companyia francesa cotitzada filial de Realia amb una
cartera d’oficines prime a París), a canvi de 50 milions d’euros
en efectiu i d’una participació del 29,999% en el capital de
SIIC de París.

Aquesta operació ha permès al Grup Colonial:

• Accedir, a través d’una participació minoritària, a una cartera
d’oficines prime complementària del portfolio actual d’SFL.

• Desinvertir en dos immobles no estratègics ubicats a “La Dé-
fense” amb arrendataris amb venciments previstos per al
2010 (edifici Les Miroirs) i el 2012 (edifici Coface).

• Reduir el deute net en 50 milions d’euros gràcies al cash in-
gressat en l’operació.

• Subscriure un pacte d’accionistes entre SFL i Realia, sense
actuació en concert, que permet protegir la participació mino-
ritària d’SFL a SIIC de París.

Per tal d’enfortir la nova estratègia i consolidar la seva posi-
ció com a companyia de referència en el sector patrimonial
europeu, s’ha revisat la gestió corporativa del Grup. Concre-
tament, s’ha remodelat el Consell d’Administració de Colo-
nial, amb la incorporació de consellers de reconegut prestigi
en el sector tant en l’àmbit nacional com en l’internacional. A
la filial Société Foncière Lyonnaise, també s’ha reorganitzat
el Consell d’Administració i l’equip gestor per potenciar la
gestió activa del valor de la companyia.

eVoluCIÓ a la BorSa

La reestructuració financera de la companyia ha incrementat
substancialment la seva capitalització borsària, des d’apro-
ximadament 200 milions d’euros a finals del 2009 fins a 1.807
milions d’euros (capitalització borsària segons la cotització del
31 de març del 2011).
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La recapitalització de la companyia ha permès augmentar la
seva visibilitat als mercats de capitals nacionals i internacio-
nals. Des del juny del 2010, Colonial forma part de l’índex de
l’European Public Real Estate Association (EPRA), així com del
Global Property Index 250 (GPR 250 Index). Tots dos consti-
tueixen els principals índexs immobiliaris per a empreses cotit-
zades internacionals. Cal destacar que Colonial és l’única com-
panyia espanyola que forma part d’aquests dos índexs.

El segon semestre del 2010, els analistes financers, tant na-
cionals com internacionals, han iniciat novament la cobertura
de la companyia i, per tant, el seguiment i l’anàlisi del valor de les
accions.

Així mateix, la companyia proposa dur a terme un contrasplit de
les seves accions (agrupant en una nova acció cada 100 ac-
cions antigues) a fi d’adequar el valor per acció i reduir-ne la vo-
latilitat en els mercats.

eSTraTÈgIa

La reestructuració efectuada garanteix la viabilitat del Grup
Colonial a llarg termini i, per tant, ha implicat una revisió de
l’estratègia del Grup per a aquesta nova etapa.

El Grup Colonial centrarà el seu desenvolupament futur en el
negoci de lloguer d’oficines de primera qualitat en ubicacions
prime dels mercats Barcelona, Madrid i París.

Cal destacar l’encert de l’estratègia pel que fa a la diversificació
en tres mercats líquids, fet que ha permès aquest any 2010
equilibrar el resultat operatiu. Mentre que en el mercat d’oficines
de Madrid i Barcelona encara es produeixen baixades en
preus de lloguer, el mercat de París ja ha iniciat, en l’últim se-
mestre de l’any, el camí de la recuperació, tant en rendes com en
valor dels immobles.

En aquest sentit, el Grup està potenciant la exposició a aquests
mercats a través del desenvolupament d’una important cartera
de projectes. Aquesta presència s’anirà enfortint amb inver-
sions addicionals, aprofitant oportunitats que puguin sorgir, per
tal de posicionar-se com a primer propietari de “producte core”
de qualitat a França i Espanya.

L’estratègia de negoci es veurà reforçada, en el futur, per una
reducció addicional del palanquejament financer del Grup, a fi
d’aconseguir una estructura de capital òptima per a la creació
de valor i consolidar el Grup Colonial com la companyia líder de
referència en el mercat d’oficines de qualitat.

Totes les iniciatives esmentades estaran sempre emmarcades
dins de l’objectiu principal de tots aquells que treballem al Grup
Colonial, que no és altre que la creació de valor a llarg termini
per als nostres accionistes.

ConCluSIÓ

El procés de reestructuració ha suposat un esforç molt impor-
tant, que finalment ha culminat amb èxit gràcies a la contribu-
ció de tots: accionistes, creditors, assessors i tot l’equip humà de
Grup Colonial, amb la permanent voluntat de millorar el nivell de
palanquejament per consolidar el lideratge del Grup.

Haig d’agrair a tots ells el seu gran compromís i la confiança di-
positada en tot moment en la companyia.

Amb la reestructuració hem establert les bases per iniciar una
nova etapa amb una estructura de capital reforçada, refermant
l’estratègia tradicional de Colonial. Aquesta nova etapa s’afron-
ta amb el suport d’entitats financeres de primer nivell, tant
espanyoles com europees, i el suport de socis internacionals de
reconegut prestigi en el sector immobiliari.

Senyors accionistes, he intentat, en aquestes línies, resumir els
aspectes més destacats esdevinguts a la companyia durant
l’exercici 2010, la nostra estratègia actual i les nostres pers-
pectives de creixement futur. Vull transmetre’ls, un cop més, el
meu agraïment per mantenir la seva confiança en Colonial,
en aquests moments tan transcendents per al futur de la com-
panyia. Aquesta gratitud la faig extensiva als empleats de Grup
Colonial, els quals, amb la seva professionalitat i el seu esforç
diari, han fet possible l’acompliment dels ambiciosos objectius
del pla que ens havíem marcat.





Evolució
del negoci
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Pere Viñolas serra
Conseller delegat
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la ComPanYIa De referÈnCIa Del merCaT D’ofICIneS a la Zona euro

una cartera d’excel·lent qualitat, que inclou grans i moderns edificis d’ofi-
cines llogats a primeres firmes representatives dels més variats sectors
econòmics.

ubicacions estratègiques: el nostre patrimoni s’estén pels centres de negoci
de tres de les ciutats més importants d’Europa: París, Madrid i Barcelona.

Provada experiència en la promoció i la rehabilitació d’immobles, amb una
cartera de projectes en desenvolupament i en estudi de més de 106.000 m2.

Amb una cartera en lloguer que puja
a 4.995 milions d’euros, el nou Grup
Colonial posseeix un dels patrimonis
immobiliaris més rellevants d’Europa.

eDouarD Vii, ParÍs

Valoració per usos

Oficines 86%

SIIC 5%

Resta 5%

Retail 4%

Valoració per mercats

París 62%Madrid 18%

Barcelona 15%

SIIC 5%

Valoració per zona

Prime CBD 62%

Prime BD 29%

SIIC 5%

Altres 4%
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SITuaCIÓ Del merCaT1

torre bcn, barcelona

• L’estoc d’oficines a Barcelona al final de l’últim trimestre del 2010 se situa en
5.900.000 m2, enfront dels 5.664.319 m2 de l’exercici anterior. La taxa de
disponibilitat a la zona prime continua creixent, si bé en el darrer trimestre, el
ritme d’augment ha estat inferior respecte als trimestres anteriors. Al
tancament de l’exercici, aquesta taxa de disponibilitat se situava en el 13,5%.

• La demanda s’ha mostrat més activa al principi del 2010 que en l’últim
semestre, un fet destacable i poc habitual. En tot el 2010 s’han produït un
total de 486 operacions, de les quals l’11% han estat superiors a 1.000 m2,
en línia amb anys anteriors.

• Sens dubte, una de les zones que ha registrat més contractació és la de
Noves Àrees de Negoci, on s’ha signat el 42% de la superfície. A més, és en
aquesta zona on s’han signat gairebé el 50% de les operacions superiors a
1.000 m2.

• La contractació d’oficines durant l’any 2010 ha pujat a 264.500 m2, la qual
cosa suposa un 23% més que en l’exercici 2009, i el primer trimestre de l’any
ha estat el més actiu, amb una absorció de gairebé 95.000 m2, mentre que la
resta de l’any l’absorció mitjana per trimestre no va superar els 55.000 m2.

• Al final de l’exercici 2010, la renda màxima prime es manté estable i se situa
en els 19 €/m2/mes.

• L’alt nivell de superfície disponible, sumat a l’actitud prudent de la demanda,
ha propiciat que les rendes hagin estat, novament, ajustades a la baixa.

19

28

2007

25

2008

21

2009 2010

PREUS CBD 2010 (€/M2/MES)

5,3

2007

7,3

2008

11,1

2009 2010

DESOCUPACIÓ 2010 (%)

13,5

MERCAT DE LLOGUER D’OFICINES

Barcelona

(1)  Fonts: Informes de Jones Lang LaSalle, CB Richard Ellis, Aguirre Newman i DTZ, el desembre de 2010..
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• En finalitzar l’exercici 2010, l’estoc se situa en els 14.677.951 m2,
la qual cosa suposa un augment del 13,6% en comparació
amb el mateix període de l’exercici anterior.

• El volum de contractació total durant el 2010 ha estat de
422.000 m2, un 36% superior respecte a l’any anterior. Cal
destacar que les operacions petites, inferiors a 1.000 m2, han
estat les protagonistes del mercat, amb un 73% sobre el total
de transaccions.

• L’any 2010, la contractació a l’Île-de-France ha estat de 2,16
milions de m2, la qual cosa suposa una pujada del 15% respec-
te a l’exercici 2009. En aquest context, el mercat de París
CBD s’ha comportat de manera notable, amb un volum de
423.600 m2 en l’exercici 2010.

• Pel que fa a l’oferta disponible, es manté estable en els 3,6 mi-
lions de m2 en tota la regió de París, mentre que a la zona CBD
se situa en els 1,5 milions de m2. Amb tot això, cal indicar que la
taxa de disponibilitat se situa en un 5,3%.

• La taxa de disponibilitat continua creixent, si bé lleugerament,
i supera el 10%, però ja es veu una certa tendència a l’esta-
bilització.

• Les rendes han continuat disminuint durant aquest exercici en
totes les zones, de manera moderada, i els preus en zona prime
s’han situat al voltant dels 27 €/m2/mes.

• Els preus mitjans de lloguer en àrea de CBD a París s’acosten
als 750 €/m2/any, la qual cosa suposa un augment d’un 7% res-
pecte a l’any anterior.
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40
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39

2008

30

2009 2010

PREUS CBD 2010 (€/M2/MES)

750750

2007
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2008

700

2009 2010

PREUS CBD 2010 (€/M2/MES)

6,6

2007

8,4

2008

7,6

2009 2010

DESOCUPACIÓ 2010 (%)

10,2

4,8
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5,4

2008
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2009 2010

DESOCUPACIÓ 2010 (%)

5,3

madrid

París
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MERCAT D’INVERSIONS

2007 2008

4,50

2009 2010

PRIME YIELDS: PARÍS, MADRID, BARCELONA (%)

Barcelona
Madrid
París

4,25
4,00

6,00 6,00
5,75

6,25 6,25
6,00 6,00

5,75

5,00

• Barcelona: Com ha passat al llarg de tot el 2010, en aquest últim trimestre
de l’any ha continuat la demanda d’immobles d’oficines per part dels inversors
privats. Aquesta demanda continua estant fortament insatisfeta, ja que no
troba el producte desitjat. Els inversors continuen interessats en oficines si-
tuades en ubicacions prime, però com que no tenen alternatives interessants
s’han vist obligats a invertir en locals comercials en zona prime i en sucursals
bancàries. Els inversors descarten fer les seves ofertes pels edificis basant-
se en les rendes dels contractes i ho fan d’acord amb les rendes de mercat
actuals, ja que una àmplia majoria d’edificis es troben amb rendes per damunt
del mercat en un moment en què no hi ha una perspectiva d’increment signi-
ficatiu de rendes a curt-mitjà termini. Pel que fa a les rendibilitats mínimes per
als millors edificis a la zona prime de Barcelona, se situen al voltant d’un 6%.

• Madrid: La demanda per a edificis d’oficines a Madrid se centra principal-
ment en edificis situats a les millors ubicacions de prime i CBD. També, en
menys mesura, interessen oficines ubicades en zones secundàries, dins de
l’ M-30, i perifèriques properes molt consolidades, com l’entorn de l’ M-30.
Les principals transaccions del 2010 s’han produït a partir d’operacions de
sale & leasebacks, mantenint-se així la tendència iniciada ja fa un parell
d’anys, d’empreses que es plantegen aquest tipus d’operació com a font de
finançament. Les oportunitats existents són de totes les mides i en totes les
zones de Madrid. La rendibilitat prime per al darrer trimestre de l’any se situa
en un 5,75%.

• París: El mercat d’inversions a París ha iniciat el camí de la recuperació amb
valors d’actius creixents. La demanda prové concretament dels grans inver-
sors institucionals, els quals han considerat la inversió en immobles com un
valor refugi en temps de recuperació de l’actual crisi mundial, per la qual
cosa se centren en actius immobiliaris de gran qualitat. El 50% del volum
de les inversions efectuades durant el 2010 s’han donat en edificis nous o
acabats de rehabilitar. El volum d’inversió global a la zona Île-de-France per
a l’exercici 2010 ha estat aproximadament de 8.300 milions d’euros, la
qual cosa suposa un increment del 57% respecte a l’exercici 2009. La ren-
dibilitat en zona CBD de París per a producte prime se situa al voltant
del 5%.

aV. DiaGonal, 409, barcelona
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feTS relleVanTS Del negoCI

• Els ingressos per rendes han arribat als 260,7 milions d’euros.
Un 67% dels ingressos (174,9 milions d’euros) provenen de la
contribució de la filial francesa del Grup, Société Foncière
Lyonnaise, mentre que els 85,8 milions d’euros restants han
estat generats a Espanya.

• Els ingressos per rendes disminueixen un 8%. A Espanya la
caiguda és del 14%, a causa principalment d’immobles venuts.
Ajustant aquests efectes i les entrades en explotació, els
ingressos per rendes comparables –Like for Like– són del
–5,5% (Barcelona: –8,6% i Madrid: –2,7%).

• El marge d’explotació (EBITDA) de la cartera de lloguer arriba
als 240,3 milions d’euros, amb un marge sobre ingressos del
92%.

• A França, els ingressos per rendes disminueixen un 4,4%. En
termes comparables s’observa una disminució del 6,5%,
caiguda que es veu principalment compensada per una
indemnització cobrada en l’immoble Miroirs (venut al final de
l’exercici) a causa de la sortida anticipada d’un inquilí.

Desembre acumulat – milions D’euros 2010 2009 Var. % lIkE For lIkE %

ingressos per rendes barcelona 39 49 (20%) (9%)

ingressos per rendes madrid 47 50 (8%) (3%)

ingressos per rendes París 175 183 (4%) (7%)

Ingressos per rendes 261 282 (8%) (6%)

ingressos per repercussió despeses 43 45 (3%)

Despeses repercutibles als inquilins (46) (49) 6%

Despeses no repercutibles (1) (17) (10) (71%)

eBITDa rendes 240 268 (10%) (9%)

EBITDA / Ingressos per rendes Barcelona 94% 97% (04 pp)

EBITDA / Ingressos per rendes Madrid 90% 92% (02 pp)

EBITDA / Ingressos per rendes París 93% 94% (02 pp)

EBITDA / Ingressos per rendes 92% 95% (03 pp)

(1) Inclou despeses relacionades directament amb els immobles sense tenir en compte les despeses d’estructura, com per exemple despeses de personal.
pp: punts percentuals.

Var. renDes (2010 VS. 2009) –
milions D’euros barcelona maDriD ParÍs total

Ingressos rendes 2009r 49 50 183 282

like for like (3,5) (1) (9) (14)

Projectes i altes (1,2) 1 (5) (5)

Desinversions (5,0) (3) (7) (16)

Ajustaments indemnitzacions — — 13 13

Ingressos rendes 2010r 39 47 175 261

Variació total (%) (19,9%) (7,7%) (4,4%) (7,7%)

Variació like for like (%) (8,6%) (2,7%) (6,5%) (6,1%)
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• La major part dels ingressos es concentren en edificis d’oficines, un 88% del
total. Cal destacar que dues terceres parts dels ingressos per rendes
provenen de la filial a París i una tercera part, d’Espanya. En termes atribuïbles,
el 50% del cash flow es produeix a França i la resta, a Espanya.

aV. DiaGonal, 609-615 (el Dau), barcelona

Ingressos per mercats

París 67%
Resta 1%

Barcelona 15%

Madrid 17%

Ingressos per zona

Altres 7%

Prime CBD 55%

Prime BD 38%

Ingressos per usos

Retail 10%

Oficines 88%

Altres 2%
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oCuPaCIÓ Del PaTrImonI ImmoBIlIarI

• Superfície: Al tancament de l’exercici 2010, el Grup Colonial disposa d’una
cartera llogable d’1.103.064 m2 (774.612 m2 sobre rasant), concentrada
principalment en actius d’oficines. La major part d’aquesta cartera (81%) es
troba en explotació a 31 de desembre de 2010.

Superfície per estat

Projectes 19%

Superfície per mercats

Barcelona 31%

París 39%

Superfície per zona

Altres 16%

Prime CBD 43%

Prime BD 41%

En explotació 81%

Altres 1%

Madrid 29%

comPleX D’oFicines illacuna, barcelona
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Barcelona Madrid París Total Colonial

OCUPACIÓ OFICINES - SPOT

Barcelona Madrid París Total Colonial

OCUPACIÓ OFICINES – MITJANA

Barcelona Madrid París Total Colonial

OCUPACIÓ OFICINES – ECONÒMICA

91%

78%

89% 88%
94%

87%
92%

84%

93%
88% 87% 85%

94%
89%

93%
87%

93%

82%
88%

86%

93%

87%

93%

87%

2009
2010

2009
2010

2009
2010

• Ocupació: Al tancament de l’exercici 2010, l’ocupació conjunta de les oficines
de Colonial arriba al 84,5%, xifra inferior a la del tancament de l’any anterior.
Incloent-hi els altres usos de la cartera, l’ocupació puja al 86%.

En el mercat espanyol, gran part de la superfície desocupada correspon a
l’entrada en explotació de l’edifici Recoletos i l’edifici ILlacuna, així com a im-
mobles no estratègics (concretament, 20.000 m2 a Samontà, 21). Excloent-
ne aquests impactes, l’ocupació de Barcelona i Madrid se situaria en el
93,1% i el 90,2%, respectivament.

Pel que fa a París, gran part de la desocupació correspon a la superfície que
es trobava en procés de rehabilitació de Washington Plaza i que ha entrat en
explotació durant el primer trimestre de l’exercici.

WASHINGTON PLAZA, PARÍS
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geSTIÓ ComerCIal

• gestió de contractes: Durant l’exercici 2010, el Grup ha for-
malitzat un total de 151.675 m2 de nous contractes –altes i
renovacions a mercat–, 72% a Espanya i 28% a França. Les
noves rendes associades a aquests contractes suposen un de-
crement del 13% respecte a les rendes anteriors, que és d’un
–9% a Espanya i d’un –17% a França.

• Entre els contractes formalitzats durant aquest exercici, des-
taquem els contractes signats a l’immoble de Recoletos, 37 a
Madrid, edifici la rehabilitació del qual va finalitzar en el primer
trimestre de l’exercici i que disposa de 17.206 m2 de superfície
sobre rasant. Actualment, aquest edifici està llogat en un 67%.
Així mateix, cal esmentar els contractes formalitzats a l’edifici
d’Illacuna, actiu ubicat al Districte 22@ a Barcelona i l’entrada
en explotació del qual s’ha dut a terme al final del tercer trimes-
tre (immoble amb una ocupació actual del 19%).

Aquestes xifres s’han produït en un entorn de grans caigudes en
els mercats, entre un 20% i un 30% des de l’any 2007, de ma-
nera que la caiguda de rendes del Grup se situa per sota de la
renda de mercat.

A París, cal destacar la contractació de 4.000 m2 a l’edifici Gre-
nelle (2.700 m2 a SA Valtech i 1.400 m2 a Regus Sophia). Addi-
cionalment, cal destacar que, amb data d’alta 1 de gener de
2011, s’ha signat un contracte amb ESMA de 3.100 m2 en
l’esmentat immoble. Aquest actiu, ubicat al barri de les ambaixa-
des del centre de París, disposa del prestigiós segell de qualitat
HQE (Haute Qualité Environnementale).

Tot seguit es mostra la caiguda de la cartera de contractes del
portfolio del Grup Colonial:

geSTIÓ De ConTraCTeS

Desembre acumulat  – m² 2010 2009

revisions i renovacions - barcelona 33.947 29.382

revisions i renovacions - madrid 61.122 39.868

revisions i renovacions - París 36.323 10.701

total revisions i renovacions 131.391 79.951

% noves rendes en part de rendes anteriors (13%) (2%)

total nous contractes 20.284 5.689

esforç comercial total 151.675 85.640

CAIGUDA DE CONTRACTES (% RENOVACIÓ DE CARTERA EN M2) (1)

Barcelona
Madrid

Espanya França

2011

24

2012

11

2013

9

2014

18

2011

22

8

14

2012

22

13

9

2013

12

9

3

2014

6
1

5

2015

88

4

4

2015

(1) Dates de renovació basant-se en la millor estimació de la potencial sortida dels arrendataris actuals sobre les dades del “rent roll” a 31 de desembre de 2010.
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4

9%Barcelona

POTENCIAL DE CREIXEMENT DE LES RENDES

10%

13%

Madrid

París

Barcelona

VENCIMENT MITJÀ DELS CONTRACTES (ANYS)(1) RENDA ACTUAL (€/M2)

3,3

Madrid

París

19 €/m2/mes

23  €/m2/mes

544 €/m2/any

2

• El potencial de creixement orgànic de les rendes dels immobles en explota-
ció del Grup a desembre de 2010 se situa en el +9% a Barcelona, +10% a
Madrid i +13% a París. Aquest potencial és el resultat de comparar els in-
gressos per rendes dels contractes actuals (contractes amb ocupacions i
rendes actuals) amb els ingressos per rendes que resultarien de llogar la
totalitat de la superfície als preus de mercat estimats pels valoradors inde-
pendents a desembre del 2010 (no inclou les rendes potencials dels pro-
jectes en cartera).

(1) Fins a Break Option.

comPleX D’oFicines sant cuGat norD, barcelona
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una BaSe De ClIenTS DIVerSIfICaDa, SolVenT I De QualITaT

• Portfolio d’arrendataris: A 31 de desembre de 2010, Colonial disposava
d’una base de clients solvent i diversificada. El primer client representa el 7%
de les rendes netes totals del Grup, i els vint primers clients concentren el
48% de la facturació total del Grup.

Per sectors d’activitat destaquen aquells que, per la tipologia del seu negoci,
requereixen oficines de qualitat ubicades a les zones centrals de negoci. En
aquest sentit, els sectors banca/assegurances i serveis concentren prop del
65% de les rendes del Grup a desembre del 2010.

rÀnQuIng DelS 20 PrInCIPalS arrenDaTarIS (50% renDa ToTal)

rÀnQuinG client ciutat % s/total renDes % acumulat

1 creDit lYonnais París 7% 7%

2 natiXis immo eXPloitation París 6% 13%

3 FresHFielDs brucKHaus DerinGer París 4% 16%

4 ministeri D’aFers eXteriors madrid 3% 20%

5 Gas natural sDG, sa barcelona 3% 23%

6 tV5 monDe, sa París 3% 25%

7 ministeri De meDi ambient madrid 3% 28%

8 la monDiale GrouPe París 2% 30%

9 allen & oVerY llP París 2% 32%

10 comuniDaD De maDriD madrid 2% 34%

11 loterÍas Del estaDo madrid 2% 36%

12 lYonnaise Des eauX France París 2% 38%

13 citibanK international Plc París 2% 40%

14 aYuntamiento De maDriD madrid 1% 41%

15 banca cÍVica, sa madrid 1% 42%

16 asHurst llP París 1% 44%

17 aJuntament De barcelona barcelona 1% 45%

18 olD enGlanD París 1% 46%

19 caiXa D’estalVis i Pensions De barcelona barcelona 1% 47%

20 accenture barcelona 1% 48%

Serveis 17%

DISTRIBUCIÓ DE CLIENTS PER SECTOR D'ACTIVITAT

Telecomunicac. 11%

Consum
i indústria 5%

Altres 1%

Banca /
Assegurances 35%

Organismes
oficials 20%

Serveis
professionals 11%

torres ÁGora, maDriD
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VenDa D’aCTIuS

• Desinversions: Durant l’any 2010 s’han realitzat desinversions
per un volum de 411,7 milions d’euros (114,6 milions d’euros a
Espanya i 297,1 milions d’euros a França).

A Espanya, excloent-ne la desinversió de productes no estratè-
gics, cal destacar les desinversions de Sor Ángela de la Cruz i
Les Punxes. Concretament, Les Punxes s’ha dut a terme amb
una prima del 2,3% sobre l’última taxació (yield implícita del
5,3%), fet que reflecteix l’elevada apetència inversora per a ac-
tius de les característiques dels de la cartera de Colonial.

A França, cal destacar la inversió efectuada per SFL a SIIC de
París, consistent en l’aportació d’ SFL a SIIC de París de dos
immobles d’oficines (Michelet la Défense-Coface i Les Miroirs)
per un valor de 286 milions d’euros, a canvi de 50 milions
d’euros en efectiu i una participació final d’ SFL a SIIC de París
del 29,999%. El marge de la venda d’aquests immobles (Mi-
chelet la Défense-Coface i Les Miroirs) és compensat per la
indemnització d’ATOS Origin com a conseqüència de la seva
sortida anticipada i per l’atribució del resultat atribuïble d’ SIIC
de París.

VenDa D’aCTIuS

XiFres en milions D’euros

immobles Venuts 2010        Ús Data VenDa Preu ebitDa

claudio coello, 53-55 locals mar. 10 3,1

sor Ángela de la cruz, 3 oficines jun. 10 42,0

novo sancti Petri Hotel Hotel jun. 10 45,0

les Punxes oficines des. 10 24,5

Vendes d’actius espanya 114,6 (16,1)

Projet t8 gen. 10 4,6

Pavillon H iV Hotel abr. 10 6,5

michelet la Défense oficines des. 10 159,7

les miroirs oficines des. 10 126,3

Vendes d’actius frança 297,1 (33,9)

Total venda d’actius 411,7 (50,0)

P. De la castellana, 52, maDriD
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ProJeCTeS en DeSenVoluPamenT

• Inversions: Pel que fa a les inversions realitzades, cal subratllar que la com-
panyia té en cartera projectes per més de 105.000 m2 sobre rasant, que
entraran en explotació entre el 2011 i el 2014 i que suposaran unes rendes
anuals aproximades de més de 50 milions d’euros a preus de mercats ac-
tuals.

La cartera de projectes en curs de desenvolupament del Grup Colonial és la
següent:

martínez Villergas, 49 – madrid

Edifici situat a la confluència de l’ M-30 amb l’Avenida América, en un entorn
totalment consolidat, a pocs minuts tant de l’aeroport com del centre de la
ciutat.

L’edifici ofereix més de 24.000 m2 d’espais totalment diàfans, que respondran
plenament a les necessitats de qualsevol empresa, i disposa de les millors
instal·lacions i serveis. Per la seva configuració i ubicació es tracta d’un edifici
idoni per a una seu corporativa. Disposa d’aparcament propi.

Parc Central 22@ – Barcelona

Projecte de parc d’oficines situat en ple Districte 22@, davant de l’avinguda
Diagonal, una de les zones amb més projecció de la ciutat.

El projecte preveu un edifici d’oficines de 15.000 m2 integrats dins d’un com-
plex.

Els materials i acabats seran de la màxima qualitat, i estarà dissenyat per inte-
grar-se perfectament en el seu entorn. A més, el complex gaudeix d’una gran
flexibilitat d’espais. Disposa de 136 places d’aparcament al mateix edifici.

Detall de projectes en desenvolupament

Entre la cartera diversificada de projectes en curs de desenvolupament de
Colonial, destaquem els següents:

ProJectes
entraDa en
eXPlotació % GruP mercat Ús

suPerFÍcie s/
rasant (m²) (1)

YIElD oN
coST (2)

Parc central 22@ a.1.6 - a.1.7 - a.1.2 2s 2014 100% barcelona oficines 14.801

martínez Villergas, 49 2s 2011 100% madrid oficines 24.205

travessera de Gràcia 2s 2012 100% barcelona oficines 8.205

espanya 47.211 6,1%

champs Élysées 92 2s 2012 100% París oficines 7.163

247 st Honoré 1s 2011 100% París Hotel 16.203

Quai le Gallo 2s 2012 100% París oficines 32.710

altres París 3.120

frança 59.196 6,4%

Total 106.407 6,0%

(1) Superfície un cop finalitzat el projecte.

A Champs Elysées 82/88, hi apliquem el percentatge del Grup del 50% en totes les variables.

(2) Yield on cost: renda de mercat 100% llogat/valor de mercat a l’inici del projecte net del deteriorament de valor + capex.
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Travessera de gràcia / amigó

Nou projecte de dos edificis d’oficines d’un total de 8.205 m2 sobre rasant, si-
tuat a la confluència de la Travessera de Gràcia amb el carrer Amigó, a pocs
metres de l’avinguda Diagonal, en una zona d’intensa activitat comercial i per-
fectament comunicada. Projecte amb façanes actualitzades de disseny singu-
lar. Superfícies des de 200 fins a 540 m2 per planta. Instal·lacions i qualitats
d’altes prestacions i eficients energèticament que permetran sol·licitar la Cer-
tificació LEEDS.

Hotel mandarin (247-251, rue Saint Honoré)

Aquest edifici es troba en procés de remodelació i disposa de 22.000 m2 de
superfície neta. Està situat al districte 1r, a quatre passes de la plaça Vendôme.

Ha estat objecte de dues importants campanyes de construcció, una als anys
trenta per l’arquitecte Charles Letrosne i l’altra als anys cinquanta per part dels
arquitectes Marcel Réby i François Robic.

Històricament, aquest edifici va estar destinat a oficines de companyies
d’assegurances, a excepció de la planta baixa, dedicada a botigues de moda i
de luxe. L’immoble, que va acollir als anys setanta i vuitanta serveis del Ministe-
ri de Justícia, està sent remodelat amb vista a la creació d’un hotel de quatre
estrelles, amb la qual cosa es posicionarà com un dels hotels de referència al
centre de París. Se’n preveu la finalització i posterior entrada en explotació
al final del primer trimestre del 2011.

Quai le gallo

Situat als límits de la ciutat de París, es troba dins l’àrea de la Vallée de la Cul-
ture Community Revival Project.

El projecte de rehabilitació convertirà l’immoble en un complex d’oficines d’alt
rendiment i completament nou. L’edifici principal es farà servir per a oficines,
però es veurà reforçat per una nova extensió que acollirà centre de serveis, res-
taurant, cafeteria, consergeria, amfiteatre, sales modulars de conferències i sa-
les de fitness. La incorporació de solucions tècniques innovadores s’ha dissenyat
per aconseguir una funcionalitat òptima i una total flexibilitat d’ús, al mateix
temps que es tenen en compte el desenvolupament sostenible i els objectius de
responsabilitat ambiental. Totes aquestes característiques posicionen aquest
actiu com un dels més atractius per a la demanda actual en el mercat de lloguer
i d’inversió de París.

martÍneZ VillerGas, 49, maDriD

cÉZanne saint HonorÉ, ParÍs







Cartera
d’immobles
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una CarTera PaTrImonIalISTa De QualITaT

CarTera De lloguer -  ClaSSIfICaCIÓ Per SuPerfíCIe (m2) - 2010

suPerFÍcie en eXPlotació

eDiFicis oFicines
centres

comercials

Parcs
emPresarials i

loGÍstic altres
ToTal CarTera

llogaBle

 París  281.911 26%  28.700 3% — —  20.751 2% 331.362 30%

barcelona  275.800 25%  7.305 1% — — — — 283.105 26%

madrid  263.699 24%  10.084 1% — —  8.073 1% 281.856 26%

resta espanya — —  2.277 0% — — — — 2.277 0%

ToTal 821.410 74% 48.366 4% — — 28.824 3% 898.601 81%

CarTera De lloguer - ClaSSIfICaCIÓ Per Valor De merCaT (mIlIonS D’euroS) - 2010

suPerFÍcie en eXPlotació

eDiFicis oFicines
centres

comercials

Parcs
emPresarials

i loGÍstic altres
ToTal CarTera

llogaBle

 París  2.395 51%  42 1% — — — — 2.437 51%

barcelona  627 13%  34 1% — — — —  661 14%

madrid 813 17%  0 0% — —  21 0%  835 18%

resta espanya — —  1 0% — — 16 0% 17 0%

ToTal negoCI 3.836 81%  78 2% — — 37 1% 3.950 83%

Participació SIIC de París

ToTal negoCI incloent-hi SIIC de París

alFonso Xii, 62, maDriD
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Portfolio de lloguer

• 4.995 milions d’euros total valor actius

• 1.103.064 m2 superfície total

• 81% superfície llogable

• 86% edificis d’oficines

• 86,0% percentatge ocupació total

ProJectes en curs

eDiFicis oFicines
centres

comercials

Parcs
emPresarials i

loGÍstic altres
ToTal

CarTera

 73.841 7%  6.369 1% — —  20.315 2% 431.886 39%

 50.792 5%  57 0%  3.905 0% — — 337.859 31%

 32.797 3%  4.868 0% — — — — 319.522 29%

— — — — — —  11.519 1% 13.796 1%

157.430 14% 11.294 1% 3.905 0% 31.834 3%  1.103.064 100%

ProJectes en curs

eDiFicis oFicines
centres

comercials

Parcs
emPresarials i

loGÍstic altres
ToTal

CarTera

 334 7%  107 2% — —  220 5% 3.097 65%

 56 1% — — — — — —  718 15%

 76 2% — — — — — —  910 19%

— — — —  —  —  — —  17 0%

 466 10%  107 2% — —  220 5% 4.743 100%

252

4.995

comPleX D’oFicines sant cuGat norD, barcelona
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BARCELONA

LOCALITZACIÓ DELS PRINCIPALS ACTIUS D’OFICINES

Prime Central Business District
Business District

   1. Torre BCN
   2. Pg. dels Til·lers, 2-6
   3. Av. Diagonal, 682
   4. Av. Diagonal, 609-615
   5. Berlín, 38-48 / Numància, 46
   6. Travessera de Gràcia, 11
   7. Amigó, 11-17
   8. Av. Diagonal, 530-532
   9. Av. Diagonal, 409
10. Via Augusta, 21-23
11. Torre Marenostrum
12. Ausiàs Marc, 148
13. Glòries Diagonal
14. Complex d’Oficines Parc Central
15. Complex d’Oficines ILlacuna
16. Complex d’Oficines Sant Cugat Nord
17. Complex d’Oficines Sant Joan Despí

PG. DELS TIL·LERS, 2-6, BARCELONA
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cartera De lloGuer
barcelona 2010 suPerFÍcie sobre rasant suPerFÍcie sota

rasant suPerFÍcie total
oFicines rETAIl resiD. loGÍst. Hotel

aV. DiaGonal, 409 4.531 0 4.531

aV. DiaGonal, 530 11.154 1.688 12.842

aV. DiaGonal, 609-615
(el Dau) 21.748 18.989 40.737

aV. DiaGonal, 682 8.622 600 9.222

PeDralbes centre 0 6.762 0 6.762

ausiÀs marc / lePant 6.379 1.792 8.171

berlÍn, 38-48 / numÀncia, 46 12.447 1.704 14.151

GlÒries - DiaGonal 11.672 536 12.208

illacuna 20.451 13.620 34.071

til·lers 5.143 3.081 8.224

Via auGusta, 21-23 3.558 0 3.558

torre bcn 4.235 3.398 7.633

torre Del Gas(1) 22.750 19.370 42.120

sant cuGat norD 27.904 21.061 48.965

samontÀ, 21 22.248 7.121 29.369

eDIfICIS SIngularS 182.841 6.762 0 92.960 282.564

locals barcelona 543 543

CarTera en eXPloTaCIÓ 182.841 7.305 0 0 0 92.960 283.106

Parc central 11.524 17.951 29.474

traVessera De GrÀcia, 11 4.862 2.049 6.911

amiGó 4.090 2.189 6.279

samontÀ, 19 3.905 3.905

berlÍn, 38-48 / numÀncia, 46 371 371

aV. DiaGonal, 609-615
(el Dau) 248 248

Via auGusta, 21-23 1.280 1.280

torre bcn 5.600 5.600

aV. DiaGonal, 530 630 630

PeDralbes centre 57 57

ProJeCTeS I reHaBIlITaCIonS 28.604 57 0 3.905 0 22.189 54.754

ToTal BarCelona 211.445 7.362 0 3.905 0 115.149 337.861

(1) Projecte desenvolupat per una societat participada conjuntament per Colonial i Gas Natural (participació del 55%).

ANÀLISI DE LA CARTERA DE LLOGUER 2010
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DETALL DELS PRINCIPALS ACTIUS

Diagonal, 609-615 – el Dau

Aquest conjunt urbà, format per dos edificis d’oficines, un centre comercial i un
ampli aparcament, està situat en un dels principals pols d’activitat terciària i
comercial que estructuren la Barcelona moderna sorgida amb la prolongació
cap a l’oest de l’Avinguda Diagonal, autèntica columna vertebral de la ciutat.
Els volums cúbics de les oficines, amb la seva forma senzilla i rotunda, consti-
tueixen el tret visual més destacat d’aquest edifici, fins al punt que se’l coneix
popularment com “el Dau”. La posició dels diversos cossos i el caràcter porticat
de les plantes baixes produeixen al voltant de l’edifici un espai públic viu i agra-
dable, apte per a la trobada i per a tota mena de relacions socials. El sistema
d’organització espacial i recorreguts està concebut segons principis simples i
clars. El resultat és una planta molt versàtil i amb una gran capacitat d’adaptació
a diversos usos i disposicions. Tot està pensat per afavorir la creació d’un espai
de treball còmode i agradable.

Superfície total: 40.985 m2

Diagonal, 682

Aquesta vistosa torre d’oficines de tretze plantes d’alçada és el resultat de la
renovació integral d’un edifici preexistent, del qual només s’ha conservat
l’estructura. L’operació duta a terme, que ha permès dotar l’edifici dels equipa-
ments i les prestacions més actuals, ha suposat també un canvi radical en la
seva imatge externa i interna. El volum, de línies sòbries i elegants, presenta
unes façanes en forma de mur cortina de gran transparència i riquesa cromàti-
ca, on predominen els tons verdosos i acerats. L’entorn enjardinat i les àmplies
zones lliures que l’envolten fan que la silueta de l’edifici es percebi des de lluny
i gaudeixi d’àmplies perspectives. El tractament genèric que apareix en tres de
les façanes s’altera a la façana que dóna a l’Avinguda Diagonal, la qual incorpo-
ra un motiu format per una successió de plans inclinats de vidre, que orienten
l’edifici i posen èmfasi en la relació que la torre estableix amb la gran artèria
urbana.

Superfície total: 9.222 m2

Diagonal, 409

Edifici d’oficines situat a la confluència de l’Avinguda Diagonal amb els carrers
Balmes i París. L’edifici consta de vuit plantes i tots els locals gaudeixen d’un
contacte directe amb l’exterior i d’òptimes condicions d’il·luminació natural. La
façana és fidel a l’arquitectura dels mestres d’obres que tan profundament han
marcat la imatge de l’Eixample barceloní, amb les seves obertures verticals
disposades amb un ritme regular i una sèrie d’elements decoratius sobris i
elegants que es repeteixen amb petites variacions. El caràcter tradicional
d’aquesta arquitectura no exclou, doncs, un component modern lligat a les
nocions de regularitat, repetició i austeritat decorativa que li són
consubstancials. Això fa d’aquest edifici un espai adequat per disposar de llocs
de treball que facin compatible el prestigi de les coses antigues amb la
comoditat d’allò que és actual.

Superfície total: 4.531 m2
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Diagonal, 530

Elegant edifici d’oficines que ocupa una posició privilegiada al tram central de
l’Avinguda Diagonal, en un punt de gran concentració de les activitats finance-
res i comercials. Destaca per la brillant concepció de la façana, la capa més
externa de la qual està formada per un sistema de lamel·les verticals orienta-
bles de vidre fumat que actuen a manera de brise-soleil però mantenint l’efecte
de transparència. L’orientació variable de les lamel·les de vidre introdueix un
gran dinamisme i una sorprenent vivacitat i riquesa de matisos. La planta baixa,
protegida per una potent marquesina contínua, permet la ubicació de locals
comercials molt qualificats. L’edifici, de nou plantes d’alçada, està disposat de
manera que tots els locals gaudeixen d’abundant llum natural. El caràcter mo-
dular del sistema constructiu facilita l’adaptabilitat de la distribució i la varietat
en la dimensió dels locals. Els acabats interiors, de primera qualitat, reforcen la
impressió de riquesa sense ostentació que ofereix l’edifici en el seu conjunt.

Superfície total: 13.472 m2

Pg. Til·lers, 2-6

Aquest edifici, situat a Pedralbes, un dels barris més elegants de la ciutat, com-
bina els grans envidraments amb la iconografia classicista encarnada per pi-
lastres, cornises i timpans. El resultat és una construcció espectacular i visto-
sa que afegeix, a la idea de funcionalitat pròpia d’una moderna seu corporativa,
el prestigi dels elements simbòlics representats, en aquest cas, pels frag-
ments d’arquitectura clàssica que singularitzen les seves façanes. Tot això és
potenciat pels amplis espais enjardinats que envolten l’edificació i la doten d’un
alt nivell de qualitat ambiental.

Superfície total: 8.224 m2

Torre marenostrum

Torre Marenostrum és un dels edificis més singulars i rellevants que s’ha dut a
terme a la ciutat. Es tracta d’un edifici d’oficines molt espectacular, tant per la
seva ubicació, al front marítim de la ciutat, com per la seva concepció
d’arquitectura sinuosa i moderna, inspirada en una forma rocallosa envidrada,
batuda pels vents i l’aigua, al peu de la Mediterrània. Tot això el converteix en un
clar referent a l’skyline barceloní. La torre, de 100 metres d’alçada, consta de
dos edificis independents, que proporcionen plantes diàfanes totalment exte-
riors, dotades d’acabats i instal·lacions d’excel·lent qualitat.

Superfície total: 42.120 m2
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maDrID

loCalITZaCIÓ DelS PrInCIPalS aCTIuS D’ofICIneS

Prime Central Business District
Business District

   1. Alfonso XII, 62
   2. Alcalá, 30-32
   3. Paseo de Recoletos, 37-41
   4. Paseo de la Castellana, 43
   5. Miguel Ángel, 11
   6. José Abascal, 56
   7. Capitán Haya, 53
   8. Centro Norte

9. Torres Ágora/M-30
10. Ramírez Arellano, 37
11. Martínez Villergas, 49
12. López de Hoyos, 35
13. Paseo de la Castellana, 52
14. Francisco Silvela, 42
15. Ortega y Gasset, 100

centro norte, maDriD
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cartera De lloGuer maDriD
i resta esPanYa 2010 suPerFÍcie sobre rasant suPerFÍcie sota

rasant
suPerFÍcie

total
oFicines rETAIl resiD. loGÍst. Hotel

P. De la castellana, 52 7.524 587 8.111

recoletos, 37 17.202 5.340 22.542

castellana, 43 5.998 2.464 8.462

miGuel ÁnGel, 11 6.300 3.049 9.349

JosÉ abascal, 56 12.349 6.425 18.774

alcalÁ, 30-32 9.088 1.700 10.788

alFonso Xii, 62 13.135 2.287 15.422

Francisco silVela, 42 5.725 3.654 9.379

orteGa Y Gasset, 100 7.792 2.563 10.355

caPitÁn HaYa 16.015 9.668 25.683

serrano GalVacHe 30.650 15.689 46.339

lóPeZ De HoYos, 35 7.140 4.105 11.245

centro norte 13.997 6.949 8.073 42.343 71.362

ramÍreZ De arellano, 37 5.988 4.923 10.911

eDIfICIS SIngularS 158.903 6.949 8.073 104.797 278.722

locals maDriD 3.135 3.135

locals D’esPanYa 2.277 2.277

CarTera en eXPloTaCIÓ 158.903 12.361 8.073 104.797 284.134

Hotel marina De la torre 11.519 11.519

martÍneZ VillerGas, 49 22.328 8.741 31.069

centro norte 1.728 1.728

orense 4.868 4.868

CarTera en eXPloTaCIÓ 24.056 4.868 0 0 11.519 8.741 49.184

ToTal maDrID I reSTa eSPanYa 182.959 17.229 0 0 19.592 113.538 333.318

ANÀLISI DE LA CARTERA DE LLOGUER 2010
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DETALL DELS PRINCIPALS ACTIUS

Castellana, 52

Edifici ubicat al principal eix financer i comercial de Madrid, a la glorieta d’Emilio
Castelar. Aquest edifici destaca per una façana inusual, d’estil neoclàssic i gran
simplicitat de línies que l’estilitzen i personalitzen. La seva situació privilegiada
permet gaudir als seus usuaris d’una gran lluminositat, que no tenen els habi-
tuals edificis entre mitgeres. El seu interior és una moderna estructura de set
plantes, divisibles en tres mòduls, que permeten afrontar amb amplitud i como-
ditat qualsevol plantejament d’espai laboral que es desitgi. Disposa d’un exclu-
siu i ampli local comercial. Tot això, juntament amb la seva excepcional ubicació
en ple Paseo de la Castellana, el converteixen en un gran edifici d’oficines.

Superfície total:  8.111 m2

miguel Ángel, 11

Edifici ubicat al districte de negocis de Madrid, a pocs metres del Paseo de la
Castellana. Aquest singular edifici d’oficines de set plantes ocupa un lloc privi-
legiat a la confluència del carrer Miguel Ángel amb el Paseo del General Martí-
nez Campos. A les seves excel·lents comunicacions, cal afegir-hi uns espais
per a oficines totalment exteriors i diàfans, distribuïts al llarg d’una imponent
façana de doble vidre i al voltant d’un nucli central amb tres ascensors, que
permeten superfícies de fins a 795 m2, per planta. Disposa d’una planta baixa
comercial dividida en tres locals, cadascun dels quals amb accés independent
des del carrer. A les seves plantes sota rasant, hi trobem una zona d’aparcament
amb accés directe a les plantes d’oficines.

Superfície total: 9.349 m2

recoletos, 37

Aquest immoble, amb més de 17.000 m2 d’oficines distribuïdes en plantes de
fins a 1.910 m2, està situat en un dels punts neuràlgics de Madrid. Un em-
plaçament únic, caracteritzat per la seva gran activitat econòmica i per la pro-
liferació d’edificis de caràcter molt singular, destinats a oficines de representa-
ció d’empreses multinacionals, hotels de quatre i cinc estrelles i habitatges
d’alt nivell. L’exquisida rehabilitació integral que s’ha efectuat en aquest edifici
l’ha convertit en un referent arquitectònic dins l’eix Recoletos-Prado, així com
en un lloc privilegiat per acollir oficines de la més alta qualitat. Una planta baixa
comercial i 175 places d’aparcament completen un edifici excepcional en un
entorn únic.

Superfície total: 22.542 m2
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ramírez arellano, 37

Edifici perfectament situat a la confluència de l’ M-30 amb l’Avenida América,
en un entorn totalment consolidat, a pocs minuts tant de l’aeroport com del
centre de la ciutat. Per la seva configuració, disseny arquitectònic i ubicació
estratègica, es tracta, sense cap dubte, d’un referent en el paisatge urbà de
Madrid. L’edifici ofereix espais totalment diàfans, funcionals, completament
exteriors, que respondran plenament a les necessitats de qualsevol empresa, i
disposa de les millors instal·lacions i serveis. Per la seva configuració i ubicació,
el podríem considerar com un edifici idoni per a una seu corporativa. Disposa
d’aparcament propi.

Superfície total: 10.911 m2

Torres Ágora – m-30

Torres Ágora no solament acobla dos cossos diferents en un savi exemple de
bona feina arquitectònica, sinó que ho fa també amb conceptes molt estudiats
i aparentment antagònics, com són complexitat i senzillesa, transparència i
opacitat, bellesa i funcionalitat, que defineixen i donen a aquest immoble la
notorietat que es mereix. Hi contribueix de manera especial la singular façana
Chromascreen, totalment translúcida des de l’interior i opaca des de l’exterior,
que subratlla el caràcter innovador del conjunt. Les torres consten de catorze
plantes d’oficines i gaudeixen d’abundant llum natural i unes magnífiques vistes
sobre la ciutat. La ubicació, al costat de l’ M-30, prop d’Arturo Soria, una de les
zones més dinàmiques de Madrid, li permet disposar d’excel·lents comunica-
cions amb tota la ciutat i l’aeroport de Barajas. Disposa d’un aparcament propi
de gran capacitat. És, sens dubte, una mostra brillant de bona arquitectura i un
referent a tenir en compte per qualsevol empresa que desitgi gaudir d’unes
instal·lacions de primer nivell.

Superfície total: 46.339 m2

Capitán Haya, 53

Capitán Haya és un carrer que arrenca del Palacio de Congresos, puja paral·lel
al Paseo de la Castellana i acaba prop de la Plaza Castilla. És en aquest entorn,
a la seva part més alta, on s’alça aquest notable edifici de deu plantes,
caracteritzat per un disseny elegant, amb una estructura rectangular sense
ostentacions, d’una concepció aparentment senzilla. L’edifici respira confort i
una atmosfera d’equilibri i distinció summament agradable, que s’aprecia en les
diferents parts que el conformen.

L’amplitud de les seves plantes, totalment exteriors, li confereix unes qualitats
òptimes per a qualsevol empresa que requereixi un espai de treball diferent
dels habituals. Disposa d’excel·lents infraestructures i comunicacions.

Superfície total: 25.683 m2
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ParíS

loCalITZaCIÓ DelS PrInCIPalS aCTIuS D’ofICIneS

   1. Centre d’Affaires Le Louvre
   2. Washington Plaza
   3. Galerie des Champs-Elysées
   4. Champs-Elysées, 90
   5. Champs-Elysées, 92
   6. Cézanne Saint Honoré
   7. Edouard VII
   8. Charles de Gaulle, 176 (Neuilly)
   9. Rives de Seine
10. Le Gallo, 46
11. Iéna, 96
12. Wagram, 131
13. Grenelle, 103 (Telegraphe)
14. Haussmann, 104-110
15. Capucines, 12
16. Hanovre, 6
17. Ilot Richelieu
18. Rue Sant Honoré, 247
19. Le Vaisseau (2 allé des Moulineaux)
20. Prony-Wagram (108-112 avenue de Wagram)Quai le Gallo, 46, ParÍs



INFORME ANUAL 2010 ColonIal45

cartera De lloGuer
FranÇa 2010 suPerFÍcie sobre rasant suPerFÍcie sota

rasant
suPerFÍcie

total
oFicines rETAIl resiD. loGÍst. Hotel

call-lDa 28.648 5.648 0 0 2.134 5.614 42.044

caPucines 0 2.243 0 0 0 0 2.243

eDouarD 7 28.112 16.044 4.509 0 4.502 9.930 63.097

HanoVre lb 110 0 61 0 0 296 467

ilot ricHelieu 24.392 0 0 0 5.095 10.248 39.735

c. elYsÉes 90 2.359 491 0 0 0 0 2.849

cÉZanne saint HonorÉ 23.134 1.849 0 0 0 3.288 28.271

PronY-WaGram 7.100 0 0 0 449 3.119 10.668

saint auGustin 0 0 0 0 0 163 163

iÉna 7.285 0 0 0 0 5.463 12.748

108-112 WaGram 4.177 877 0 0 0 0 5.054

WasHinGton PlaZa 37.201 460 0 0 2.241 13.272 53.174

Hauss. 104-110 5.899 339 0 0 0 1.325 7.562

neuillY 5.621 492 0 0 0 2.737 8.850

issY les moulineauX 6.026 0 0 0 0 2.321 8.347

riVes De seine 20.270 0 0 0 1.760 6.589 28.619

rome-Vienne 0 0 0 0 0 163 163

103 Grenelle 15.177 258 0 0 0 1.872 17.307

CarTera en eXPloTaCIÓ 215.510 28.700 4.570 0 16.181 66.400 331.362

WasHinGton PlaZa 2.368 2.313 4.681

call-lDa 1.032 8.563 9.595

108-112 WaGram 638 638

247 saint HonorÉ 172 16.147 5.705 22.024

c. elYsÉes 8288 1.769 3.036 4.805

c. elYsÉes 92 4.209 3.396 36 7.641

cÉZanne saint HonorÉ 1.277 1.504 2.781

c. elYsÉes 90 1.619 1.619

Quai le Gallo 31.003 1.275 8.434 40.712

neullY 842 842

PronY-WaGram 532 532

iÉna 360 360

HanoVre lb 2.893 1.401 4.294

ProJeCTeS I reHaBIlITaCIonS 43.369 6.369 0 0 17.422 33.364 100.524

ToTal frança 258.879 35.069 4.570 0 33.603 99.764 431.886

ANÀLISI DE LA CARTERA DE LLOGUER 2010
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Centre d’affaires le louvre

Aquest històric edifici de 1852 constitueix una autèntica joia per la seva ubi-
cació, en ple centre del París més característic i amb més estil, entre la Rue St.
Honoré i la Rue de Rivoli, de la qual forma part pel seu disseny. Es troba al
costat del Museu del Louvre, al qual s’accedeix simplement travessant el ca-
rrer, a poques passes del Palais Royal i la Comédie Française i prop també de
l’òpera. La seva integració en aquest entorn artisticocultural és senzillament
perfecta. El 1975 s’inicia la creació, a la planta baixa, d’un centre empresarial
modern, Le Louvre des Antiquaires, el centre especialitzat més important del
món. A partir del 1978, l’edifici es converteix en el primer centre empresarial
de París. Una quarta part de l’espai de l’immoble està dedicada a locals comer-
cials (bàsicament antiquaris) i la resta està destinada a oficines.

Superfície total: 51.639 m2

Washington Plaza

Immoble d’aspecte sòlid i original façana, que s’ha sabut mantenir i que es con-
verteix, després de la seva total i excel·lent reforma del 1993, en un edifici
singular d’oficines que li permet ocupar un dels primers llocs del mercat
parisenc. Gaudeix d’una situació privilegiada al costat dels Camps Elisis, molt
a prop de l’Arc del Triomf, i disposa d’una gran superfície, bàsicament dedicada
a oficines, amb les prestacions i els serveis que exigeix el mercat actual per a
un immoble d’aquestes característiques.

Superfície total: 57.855 m2

Cézanne Saint Honoré

La característica principal d’aquest conjunt immobiliari, que per tant el singula-
ritza, és que està format per dos edificis totalment independents situats a
banda i banda d’un carrer privat (Paul Cézanne) que travessa el conjunt del qual
forma part. És una construcció sòlida, típica dels anys trenta, l’absència de
murs de càrrega de la qual ha permès, a més d’una restauració completa, la
creació d’espais amplis i agradables que permeten l’adaptació a qualsevol ti-
pus de feina. Per l’excel·lència dels treballs de restauració desenvolupats, el
conjunt ha rebut el premi SIMI 2004 a l’edifici de l’any.

Superfície total: 31.052 m2

DETALL DELS PRINCIPALS ACTIUS
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edouard VII

Aquest esplèndid conjunt, que ocupa un lloc de privilegi al costat de l’Òpera
Garnier, és una mostra perfecta del París més representatiu creat per
Haussmann, l’inventor dels grans bulevards i, en certa manera, del París que
coneixem. En la seva rehabilitació únicament s’han mantingut les façanes i al-
guns elements característics, com les escales i els ascensors, amb uns resul-
tats francament espectaculars. El conjunt es complementa amb la ubicació en
un dels barris més animats de París, on hi ha grans magatzems, botigues, cine-
mes, restaurants, la famosa òpera i el mític Olympia de París, juntament amb la
concentració més gran d’empreses de la ciutat.

Superfície total: 63.097 m2

rives de Seine

Es tracta d’un immoble molt ben concebut, com ho demostra la perfecta inte-
gració amb el seu entorn, bàsicament condicionat per l’eix fluvial i l’elecció del
seu nom, que, de manera tan encertada, ostenta i el defineix. L’edifici, que té
setze plantes, disposa d’un ampli vestíbul que domina el Sena i gaudeix d’un
accés privilegiat a través dels molls del riu. La capacitat de dividir-ne la façana
en dues parts desiguals li confereix una airositat que no tenen altres edificis
semblants al seu voltant. Després d’una reforma profunda i rigorosa, finalitzada
el 2001, l’edifici presenta un aspecte totalment actual, per la qual cosa costa
de creure que fos construït el 1974. Pel que fa a la seva ubicació, té just al
darrere la Gare de Lyon i, a l’altra banda del riu, la d’Austerlitz. Es troba, per tant,
molt a prop del Ministeri d’Economia i de l’espectacular Biblioteca de França.

Superfície total: 28.619 m2

avenue Wagram, 131

Aquest edifici, que fa cantonada amb el carrer Prony, es troba situat entre el parc
Monceau i la plaça de l’Etoile, un barri en el qual nombroses institucions finance-
res han escollit instal·lar la seva seu social. La seva notable visibilitat i la forta
identitat de les seves façanes de pedra erosionada, vidre i metall, fan de la pro-
pietat una eina eficaç de comunicació, moderna i valuosa per a l’usuari.

131 Wagram ofereix 7.800 m2 d’oficines i instal·lacions i és ideal per acollir la
seu corporativa d’una empresa. Va ser totalment reformat el 1994 i consta de
nou plantes d’oficines, que s’alcen sobre quatre plantes subterrànies.

La seva ubicació al districte central de negocis de París situa l’edifici en un en-
torn econòmic dinàmic i molt popular entre les grans empreses internacionals.
És també un edifici molt ben situat, tant pel que fa al transport públic com privat.
L’interior de l’edifici va ser totalment renovat i equipat amb instal·lacions d’alta
qualitat, la qual cosa va convertir l’immoble en una excel·lent oportunitat per im-
plantar-se en un districte històric de París, on hi ha una gran oferta comercial i de
serveis.

Superfície total: 11.200 m2





Valoració
d’actius
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ValoraCIÓ Del PaTrImonI ImmoBIlIarI

• El negoci de lloguer del Grup Colonial al tancament de l’exercici 2010 ha
estat valorat per Jones Lang LaSalle, CB Richard Ellis i BNP Paribas Real
Estate en 4.995 milions d’euros.

• Aquestes valoracions es duen sempre a terme d’acord amb les Normes de
Regulació de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), incloses en
l’anomenat “Red Book” – Manual de Valoracions. Les valoracions de mercat
definides per la RICS són reconegudes internacionalment per assessors i
comptables d’inversors i corporacions propietàries d’actius immobiliaris, així
com per The European Group of Valuers (TEGoVA) i The International Valua-
tion Standards Committee (IVSC). Els fees dels valoradors es basen en un
import fix entre el Grup i els valoradors i són independents del valor del port-
folio. En aquest capítol s’annexa un resum dels informes de valoració.

• Un total de 4.743 milions d’euros corresponen a la cartera d’actius que pos-
seeix directament el Grup Colonial i 252 milions d’euros corresponen al valor
de la participació del 29,999% d’ SFL a SIIC de París (NAV atribuïble a
31/12/2010), immobiliària cotitzada en el mercat de París amb un portfolio
d’oficines de més de 1.400 milions d’euros.

• Respecte a la valoració al tancament del primer semestre de l’exercici, el va-
lor de la cartera es manté estable, si bé en termes homogenis ha augmentat
un 2,4%, a més cal destacar la conciliació del valor de mercat esmentada en
l’annex 4.

Valoració D’actius
en milions D’euros 31 Des. 10 30 Jun. 10 31 Des. 09

Des. 10 VS.
Jun. 10

Des.10 VS.
Dic. 09 ExIT YIElD

total
lIkE For

lIkE total
lIkE For

lIkE 31 Des. 10 30 Jun. 10 31 Des. 09

barcelona 606 645 660 (6,1%) (2,5%) (8,2%) (4,5%) 6,12% 6,20% 6,20%

madrid 729 746 833 (2,2%) (2,2%) (12,5%) (7,3%) 6,22% 6,31% 6,30%

París 2.494 2.702 2.697 (7,7%) 4,8% (7,6%) 5,4% 5,42% 5,66% 5,97%

Cartera en renda 3.829 4.093 4.191 (6,5%) 2,2% (8,6%) 1,1% 5,68% 5,88% 6,08%

barcelona 112 120 127 (6,9%) — (11,9%) —

madrid 181 177 179 2,2% — 1,1% —

París 604 570 527 5,9% — 14,6% —

Projectes + altes noves 896 867 832 3,4% — 7,7% —

altres 17 18 79 (5,3%) (5,3%) (78,0%) (22,0%)

Total negoci Patrimonial 4.743 4.978 5.102 (4,7%) 2,4% (7,1%) 2,2% 5,60% 5,79% 5,90%

Valor participació
siic de París 252 — — — —

Total negoci Patrimonial
incloent-hi SIIC de París 4.995 4.978 5.102 0,3% 2,4% (2,1%) 2,2%

cÉZanne saint HonorÉ, 46, ParÍs
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rePercussió mitJana (€/m2) 31 Des. 10 30 Jun. 10 31 Des. 09

oficines barcelona 3.749 3.841 3.914

oficines madrid 4.503 4.567 4.772

oficines París (1) 7.950 7.588 7.543

Total cartera en renda 6.079 5.933 5.979

Total cartera 5.739 6.025 6.102

(1) En el cas de París, els paràmetres es calculen per al conjunt d’usos.
Nota: No hi considerem Projectes, ni altres actius, ni altes noves.

milions D’euros 31 Des. 10 31 Des. 09 lIkE For lIkE

barcelona 606 635 (4,5%)

madrid 729 787 (7,3%)

París 2.494 2.366 5,4%

altres 17 22 (22,0%)

Projectes 896 832 7,7%

Total negoci Patrimonial 4.743 4.642 2,2%

DiaGonal 682, barcelona

YIElD neta 100% lloGat 31 Des. 10 30 Jun. 10 31 Des. 09

oficines barcelona 6,11% 6,05% 5,92%

oficines madrid 6,28% 6,21% 5,96%

oficines París 5,80% 5,90% 6,30%

Valoració per usos

Oficines 86%

SIIC 5%

Resta 5%

Retail 4%

Valoració per mercats

París 62%Madrid 18%

Barcelona 15%

SIIC 5%

Valoració per zona

Prime CBD 62%

Prime BD 29%

SIIC 5%

Altres 4%

• Tot seguit es mostra la classificació del valor de la cartera de lloguer del
Grup per usos, per mercat i per tipus de producte:
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Situació
economicofinancera
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COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDAT

DeSembre acumulaT – milioNS D’euroS (3) 2010 2009 Var. Var. %

ingressos per rendes 261 282 (22) (8%)

ingressos per repercussió despeses 43 45 (1) (3%)

Despeses repercutibles als inquilins (46) (49) 3 6%

Despeses no repercutibles (17) (10) (7) (71%)

ebiTDa rendes 240 268 (27) (10%)

altres ingressos 5 13 (8) (59%)

Despeses estructura (41) (45) 3 (8%)

ebiTDa negoci recurrent 205 236 (31) (13%)

EBITDA like for like 159 174 (15) (9%)

Vendes d'actius en renda 412 286 126 44%

cost de vendes (462) (310) (152) (49%)

ebiTDa venda d’actius en renda (50) (24) (26) (108%)

resultat operatiu abans de revaloracions netes, amortitzacions
i provisions i interessos 155 212 (57) (27%)

revaloracions netes d’inversions immobiliàries 19 (513) 532 104%

amortitzacions i Provisions (279) (32) (247) —

resultat financer (154) (303) 149 49%

resultat d’activ. continuades abans d’impostos (261) (637) 376 59%

impost de societats (17) 75 (92) (122%)

resultat d’activitats interrompudes  (1) (378) (53) (325) (607%)

Socis minoritaris (84) 141 (225) (159%)

Resultat atribuïble al Grup - EPRA (739) (474) (265) (56%)

resultat per acció ePra – cèntim d’euro (3,3)

aNÀliSi Del reSulTaT 2010 (2) bPa –
cÈNTimS D’€

ebiTDa negoci patrimonial 205

resultat financer recurrent (134)

Resultat recurrent 70 0,3

Vendes d’actius (50)

Variació valor dels actius i amortitzacions (261)

Variacions de valor instruments financers (11)

Despesa financera no recurrent (10)

activitats discontinuades (378)

Resultat no recurrent (709) (3,1)

Impost i minoritaris (100) (0,4)

Resultat atribuïble al Grup (739) (3,3)

(1) Durant el 2010 s’ha reclassificat el negoci no estratègic (reserva de sòl residencial, habitatges en estoc i Riofisa). A efectes comparatius, es presenta el 2009 amb el mateix criteri de reclassificació.

(2) Atès que l’estructura anterior del finançament sindicat de Colonial no tenia un tram assignat específicament al segment de sòl i promoció, no es presenta l’impacte de la discontinuació del resultat financer

(3) Nre. Accions dilució plena 2010: 22.598.712.808.

Presentació segons format recomanat per l’EPRA (European Public Real Estate Association).

per a aquesta activitat per a l’exercici 2009.
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• El resultat net consolidat del Grup és negatiu i puja a –739 milions d’euros.
Això no obstant, cal destacar que aquest resultat és degut majoritàriament a
sanejaments extraordinaris, a una variació de valor dels actius negativa i al
resultat negatiu del negoci no estratègic. Aquestes variacions no suposen
una sortida de caixa.

• Pel que fa al negoci recurrent, el resultat ha estat positiu i confirma l’encertada
estratègia de la companyia de centrar el seu negoci en immobles d’oficines a
Barcelona, Madrid i París. Concretament, cal destacar la bona evolució de la
filial SFL, que suposa un 66% de l’EBITDA i que, al seu torn, ha registrat un
benefici net positiu de 165 milions d’euros.

• El resultat operatiu de la cartera d’immobles (EBITDA) ha disminuït un 9% en
termes homogenis. La disminució d’EBITDA es deu principalment a la dismi-
nució dels ingressos per rendes, que s’analitzen en detall en l’apartat “Evolu-
ció del negoci”.

RESULTAT OPERATIU

DeSembre acumulaT – milioNS D’euroS 2010 2009 Var. %

ebiTDa rendes like for like 196 216 (9%)

ebiTDa estructura (41) (45) (8%)

ebiTDa altres ingressos like for like 3 2 73%

EBITDA Negocio Like for Like 159 174 (9%)

ebiTDa No comparable 46 62 (26%)

EBITDA Negoci recurrent 205 236 (13%)

cÉZaNNe SaiNT HoNorÉ, 46, ParÍS
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BALANÇ

acTiu 2010 2009

Fons de comerç de consolidació 247,1 494,1

En explotació 3.946,5 4.114,5

En curs, avançaments 558,8 532,8

inversions immobiliàries 4.505,3 4.647,3

inversions mètode de participació 252,1 0,0

resta actius no corrents 781,0 805,7

Actius no corrents 5.785,4 5.947,1

existències 0,0 1.160,7

Deutors i altres comptes a cobrar 48,3 50,8

altres actius corrents 106,0 161,5

actius disponibles per a la venda 1.923,6 1.318,0

Actius corrents 2.077,9 2.691,0

Total actiu 7.863,3 8.638,0

PaSSiu 2010 2009

capital social 2.711,0 210,7

Altres reserves (614,3) (822,6)

resultats de l'exercici (739,3) (474,0)

Altres instruments de patrimoni 1,8 1.403,5

Valors propis (59,0) (61,9)

Fons propis 1.300,2 255,8

minoritaris 993,0 969,8

Patrimoni Net 2.293,2 1.225,6

Deute ent. crèdit i altres passius financ. no corrents 3.308,1 5.876,1

Passius per impostos diferits 180,1 173,0

altres passius no corrents 135,1 235,1

Passius no corrents 3.623,3 6.284,2

Deute ent. crèdit i altres passius financ. corrents 50,1 277,4

creditors i altres comptes a pagar 70,3 198,9

altres passius corrents 114,2 65,5

Passius associats a actius per a la venda 1.712,1 586,5

Passius corrents 1.946,8 1.128,2

Total passiu 7.863,3 8.638,0
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RESULTATS FINANCERS

RESULTAT FINANCER

31 DeSembre – milioNS D’euroS 2010 2009 Var. %

ingrés financer recurrent (18) (13) na

Despesa financera recurrent 168 332 na

activació de financers (15) (18) na

cost financer % 4,34% 3,89% na

Resultat financer recurrent 134 301 na

Variacions de valor instruments financers 11 2 na

Despesa financera no recurrent 10 0 na

Resultat financer 154 303 na

Durant el 2010 s’ha reclassificat el negoci no estratègic (reserva de sòl residencial, habitatges en estoc i Riofisa), per la qual cosa l’exercici 2009 no és comparable.

• El resultat financer recurrent ha disminuït en més de 160 milions d’euros
respecte al 2009, principalment a causa de la disminució del deute net
(6.046 milions d’euros a 31 de desembre de 2009 enfront dels 3.315 mi-
lions d’euros a 31 de desembre de 2010).

• El tipus d’interès mitjà per a l’exercici 2010 ha estat del 4,30% (4,34% in-
cloent-hi l’impacte de despeses incorregudes pel finançament), mentre que
la mitjana per al mateix període del 2009 va ser del 3,80% (3,89% incloent-
hi l’impacte de despeses pel finançament).

L’increment en el cost financer és degut al fet que, en disminuir el deute, la
ràtio de cobertura de tipus d’interès s’incrementa i, per tant, l’aportació de les
cobertures al cost financer és més alta (1,76% el 2010 enfront del 0,72%
el 2009).

• L’ingrés financer puja a +18,4 milions d’euros, incloent-hi dividends, i la posa-
da en equivalència de la participació de SIIC de París és de 15,3 milions
d’euros, així com ingressos financers de comptes corrents i préstecs per un
import de 3,1 milions d’euros.

• L’activació de despeses financeres corresponents al finançament dels pro-
jectes patrimonials en curs ha estat de +15,3 milions d’euros.

• L’impacte en el compte de pèrdues i guanys per variacions del valor de
mercat (MTM) de les operacions de cobertura de tipus d’interès puja a
–10,6 milions d’euros (–6,5 milions d’euros de l’àrea de Patrimoni Espanya i
–4,1 milions d’euros d’ SFL), a causa de la caiguda dels tipus d’interès i de
l’impacte en el compte dels resultats dels instruments derivats que no tenen
tractament comptable de cobertura.
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Amb data 19 de febrer de 2010, la Societat Dominant va for-
malitzar un acord per al refinançament del seu deute financer
amb el sindicat de bancs i va arribar a diversos acords vincu-
lants amb la resta de les seves entitats financeres creditores.

La totalitat dels acords amb els creditors bilaterals, així com els
contractes signats amb el sindicat de bancs, es van formalitzar
en l’“Acord Marc de Refinançament”, el qual va esdevenir eficaç
pel fet d’haver estat emès, per part d’un expert independent no-
menat pel Registre Mercantil, un informe favorable sobre
l’acord de refinançament i el pla de viabilitat.

L’acord de refinançament del deute preveia el compliment dels
aspectes següents:

• Compromís dels bancs creditors tenidors de les obligacions
convertibles emeses per la Societat Dominant d’executar
la conversió en capital. Amb data 24 de març de 2010, han
estat convertides 13.061.219 obligacions convertibles per
un import d’1.413.664 milers d’euros, que han suposat la
creació de 5.654.654.674 accions. En conseqüència, s’ha
incrementat el capital social i la prima d’emissió en 678.559 i
735.105 milers d’euros, respectivament.

• Sotmetre a la Junta General d’Accionistes dues ampliacions
de capital. La primera mitjançant aportacions dineràries, res-
pectant el dret de subscripció preferent dels accionistes, per
un import de 1.950 milions d’euros i amb un preu d’emissió de
0,12 euros per acció. L’import d’aquesta emissió es destinaria
per part de la Societat Dominant, fins a un màxim de 50 mi-
lions d’euros, a atendre la gestió ordinària dels seus negocis.

Qualsevol excés sobre aquests 50 milions d’euros es destina-
ria a repagar el préstec sindicat.

La segona ampliació, amb aportacions no dineràries, pel ma-
teix import que la primera, deduïdes les quantitats rebudes en
excés dels 50 milions d’euros, en aplicació del que s’ha dit
més amunt, i amb un màxim de 1.900 milions d’euros. La
subscripció es duria a terme per part de les entitats finance-
res participants en el préstec sindicat, per entitats de crèdit
amb préstecs bilaterals, així com per part de determinats ac-
cionistes significatius, mitjançant aportacions no dineràries
consistents en els crèdits mantinguts contra la Societat Do-
minant.

Totes dues ampliacions de capital han estat inscrites en el
Registre Mercantil amb data 30 de juny de 2010, per un im-
port conjunt d’1.821.387 milers d’euros.

• Escissió i aportació a la societat dependent Colren, SLU de la
branca d’activitat del negoci de sòl i promoció, que inclou les
accions de la societat dependent Desarrollos Urbanísticos En-
trenúcleos 2009, SLU, a la qual s’aporta un projecte a l’àrea de
Sevilla. Els passius assignats a aquesta branca d’activitat in-
corporen deute de l’anterior préstec sindicat per un import de
795 milions d’euros, dels quals 275 milions són convertibles en
accions de Colonial sota determinades condicions.

Amb data 11 de març de 2010, la Societat Dominant ha efec-
tuat l’aportació no dinerària del 100% dels actius i passius vin-
culats del projecte immobiliari denominat “Proyecto Entrenú-
cleos” a la societat dependent Desarrollos Urbanísticos
Entrenúcleos 2009, SLU.

ESTRUCTURA FINANCERA

• Després de la formalització dels acords de refinançament sig-
nats per Colonial el passat 19 de febrer, el deute financer net
del negoci recurrent puja a 3.315 milions d’euros (sense incor-
porar-hi el deute del subgrup Colren, ja que figura registrat
comptablement com a activitat discontinuada), enfront dels
6.046 milions d’euros registrats a 31 de desembre de 2009.
La disminució es deu principalment a les operacions següents:

DEUTE Capitalització Reclassificació Altres DEUTE
31/12/2009 deute a activitats 31/12/2010

discontinuades

6.046

3.315

EVOLUCIÓ DEUTE NET 2010 – MILIONS D’EUROS

1.821

950

41

comPleX D’oFiciNeS SaNT cuGaT NorD, barceloNa
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El projecte d’escissió va ser aprovat per la Junta General
d’Accionistes el 20 d’abril de 2010 i ha estat inscrit en el
Registre Mercantil de Barcelona l’1 de juliol de 2010. Per la
seva banda, la Junta General d’Accionistes va autoritzar el
Consell d’Administració per a l’emissió de warrants converti-
bles en accions de Colonial per un import de 275 milions
d’euros. Amb data 28 de juliol de 2010 s’ha formalitzat
l’escriptura pública relativa als warrants relacionats amb el
finançament de Colren, SLU.

Els passius financers bilaterals aportats a Colren, SLU, incloent-
hi els associats a la societat dependent Desarrollos Urbanísti-
cos Entrenúcleos 2009, SLU, pujaven a 146 milions d’euros.

Amb aquestes operacions mercantils s’ha culminat el procés de
filiació del negoci de sòl i promoció del Grup Colonial a Colren, i
s’ha estructurat el deute d’aquest subgrup sense recurs financer
a Colonial.

• Aportació a la societat dependent Abix, SLU del projecte im-
mobiliari ILlacuna, situat a Barcelona. Aquesta societat de-
pendent havia d’assumir el deute amb garantia existent en el
moment de l’aportació, el qual pujava a 52 milions d’euros,
més la reassignació de 36 milions d’euros del préstec sindi-
cat. D’aquest últim deute, 23 milions d’euros seran converti-
bles en accions de Colonial sota determinades circumstàn-
cies, per a la qual cosa s’emetran warrants per aquest import.

Amb data 19 de novembre de 2010, la Societat Dominant ha
efectuat l’aportació no dinerària del 100% dels actius i pas-
sius vinculats del projecte immobiliari Llacuna a la societat
dependent Abix, SLU i la reassignació dels 35 milions d’euros
del préstec sindicat, més els interessos meritats fins a la data
d’aportació, que pujaven a 1,4 milions d’euros. Així mateix,
amb data 25 de gener de 2011 s’ha formalitzat l’escriptura
pública relativa als warrants relacionats amb el finançament
d’Abix, SLU.

• Després de la formalització dels acords anteriors, l’import del
deute principal vinculat a l’activitat ordinària de gestió patrimo-
nial de la Societat Dominant recull fins a un import total de
1.801 milions d’euros de l’anterior préstec sindicat, que té com
a garantia les accions mantingudes per la Societat Dominant
en les societats dependents SFL, Torre Marenostrum, SL i
FCC, així com la hipoteca sobre determinats edificis en renda
situats a Espanya. Aquest deute té el seu venciment el 31 de
desembre de 2014. El préstec sindicat inclòs en l’acord de re-
finançament preveu el compliment de determinades ràtios fi-
nanceres. A 31 de desembre de 2010, s’han complert aques-
tes ràtios. A la data de formulació dels presents comptes
anuals consolidats, Grup Colonial ha complert tots els compro-
misos adquirits davant les seves entitats financeres creditores.

PRINCIPALS MAGNITUDS DE DEUTE

El detall del deute al tancament de l’exercici és el següent:

DEUTE FINANCER NET
31 DE DESEmBRE DE 2010 –
mILIONS D’EuROS SINDIcAT AlTrE DEUTE TOTAL COST FINANC. DESPESA FINANCERA

VIDA mITJANA
(ANYS)

Deute net – Holding 1.738 375 2.113 4,22% 120 4,2

Deute net – SFL 645 557 1.202 4,59% 35 2,7

Deute net consolidat 2.383 932 3.315 4,34% 154 3,7

Sense incloure-hi negoci discontinuat.

108-112 WAGRAm, PARÍS
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La ràtio LTV per al negoci recurrent associat a l’activitat patrimonial és del
66%.

Les principals característiques del deute són:

• Manteniment d’un import de deute brut, de 3.392 milions d’euros, vinculat a
l’activitat ordinària de gestió patrimonial, que recull 645 milions d’euros del
sindicat d’ SFL i 1.738 milions d’euros de deute del préstec sindicat de Colo-
nial.

• El préstec sindicat de Colonial Holding de 1.738 milions d’euros va ser refi-
nançat el passat 19 de febrer. Està subscrit per un conjunt d’entitats lidera-
des per Calyon Sucursal a Espanya, Eurohypo AG Sucursal a Espanya, Coral
Partners i The Royal Bank of Scotland. Juntament amb el préstec sindicat, es
van signar acords vinculants amb diverses entitats financeres, que es van
formalitzar conjuntament en un “Acord Marc de Refinançament”, sobre el qual
es va emetre un informe favorable d’un expert independent nomenat pel Re-
gistre Mercantil.

• El préstec sindicat de Colonial té com a garantia les accions mantingudes a
la filial francesa SFL, a Torre Marenostrum, SL i a FCC, així com una garantia
hipotecària sobre determinats edificis en renda situats a Espanya per un im-
port de 1.450 milions d’euros. Aquest deute té el seu venciment el 31 de
desembre de 2014. El marge aplicable és de 175 p.b.

El desglossament del deute per tipus de producte és el següent:

DESGLOSSAMENT DEL DEUTE FINANCER NET
31 De DeSembre De 2010 –
milioNS D’euroS col SFl ToTal %

Préstec sindicat 1.738 645 2.383 70%

Deute hipotecari / leasings 388 255 643 19%

Deute no hipotecari i altres 52 315 367 11%

Total deute brut 2.177 1.215 3.392 100%

Tresoreria (64) (14) (77)

Deute net consolidat 2.113 1.202 3.315

• Així mateix, amb data 17 de desembre de 2010, SFL ha formalitzat un nou
préstec sindicat el banc agent del qual és Natixis per un import de 350 mi-
lions d’euros, estructurat com una pòlissa de crèdit revolving. A 31 de desem-
bre de 2010, l’import disposat puja a 200 milions d’euros i el seu venciment
és el 2015.

• La disponibilitat a 31 de desembre puja a 345 milions d’euros (comptes cor-
rents i dipòsits per 77 milions d’euros i deute no disposat per 268 milions
d’euros).

El detall del deute per tipus, companyia i venciment és el següent: (pel que fa
al deute bancari del Holding Colonial (Espanya), no es produirà cap venciment
de deute significatiu abans del 31/12/2014.)

riVeS De SeiNe, ParÍS
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COBERTURES

• La política de gestió del Grup sobre riscos de tipus d’interès té
com a objectiu reduir la volatilitat del cost financer per varia-
cions de la referència de mercat euríbor, la qual determina el
cost del finançament del Grup. L’actual cartera de derivats per-
met reduir la volatilitat en un 71% en escenaris de pujades de
tipus d’interès de fins al 6%.

• A 31 de desembre de 2010 hi ha formalitzats contractes per
un valor nominal de 3.200 milions d’euros en instruments deri-
vats per a la gestió del risc de tipus d’interès associats al deute,
la qual cosa situa la ràtio de cobertura del deute brut en el
94,3%.

iNSTrumeNT DeriVaT claSSe De ProTecció SFl PaTrimoNi eSPaNya ToTal % mTm

SWaP Tipus fixat 564 683 1.247 39% (33)

collar Tipus variable entre un màxim i un mínim 400 305 705 22% (36)

caP Tipus variable amb un màxim 0 1.249 1.249 39% 13

Total nominal cobertura 964 2.236 3.200 100% (56)

Vida mitjana (anys) 2,5 2,4 2,4

% cobertura deute brut 79% 105% 94%

2011 2012 2013 2014 >2015

56

605

133

2.084

514

VENCIMENT DEL DEUTE DISPOSAT (MILIONS D’EUROS)ESTRUCTURA DEL DEUTE DISPOSAT

Altre deute
11%

Sindicat
Espanya 51%

Sindicat SFL 19%

Hipotecari
Espanya 11%

Hipotecari
SFL 8%

425

180

1.738

314

200

81

10COLONIAL HOLDING 30 36 1.816 284

45SFL 575 97 268 230

Sindicat Espanya Sindicat SFL Hipotecari i altres

265

133

El gener del 2011, s’han formalitzat dos CAP per un valor
nominal de 300 milions d’euros i un SWAP per un valor nomi-
nal de 50 milions d’euros per cobrir el venciment de cober-
tures de tipus d’interès per un import de 480 milions d’euros.

• L’estructura actual de la cartera de derivats és la següent:
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• Durant l’exercici 2010, la variació de les valoracions dels instruments de co-
bertura (MTM) puja a +42 milions d’euros, dels quals han estat registrats
–10,6 milions d’euros en el compte de resultats. El 86% del nominal de co-
bertures contractat té tractament de comptabilització de cobertures segons
el que estableixen les Normes Internacionals de Comptabilitat (IFRS), per la
qual cosa les variacions de valoració es registren en fons propis.

• Segons les perspectives actuals de tipus d’interès, la cartera de cobertures
actual situa el tipus d’interès (euríbor) per al deute cobert en els nivells se-
güents:

• El gràfic que s’adjunta mostra la sensibilitat de la cartera de cobertures per a
l’exercici 2011 per variacions en l’euríbor. El break even se situa en el 2,77%
per a Colonial Holding i en el 3,04% per al Grup Colonial.

SIMULACIó DE TIPUS D’INTERèS BASANT-SE EN LA CARTERA DE COBERTURES ACTUAL

2011e 2012e 2013e 2014e

Nominal cobertures – milions d’euros 2.670 2.619 1.978 1.377

Tipus resultant Grup 2,37% 2,49% 2,80% 2,63%

Tipus màxim Grup 3,39% 3,39% 3,45% 2,70%

0% 1% 2% 3%

TIPUS D'INTERÈS RESULTANTS CARTERA COBERTURES

4% 5% 6%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

TIPUS RESULTANT

EURÍBOR

Sense cobertura

Amb cobertura - Grup Colonial

Amb cobertura - Colonial Holding

0%

berlÍN, 38-48 / NumÀNcia, 46, barceloNa
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• La vida mitjana de la cartera de cobertures és de 2,4 anys (2,4 anys per als
derivats Holding Espanya i 2,5 anys per als derivats d’ SFL).

L’estructura de la cartera de derivats i dels seus venciments per producte i
companyia és la següent:

2011 2012 2013 2014 >2015

VENCIMENT DE LA COBERTURA (MILIONS D’EUROS)ESTRUCTURA DE LA COBERTURA

COLLAR  22%

CAP 39%
SWAP 39%

400

Durant el mes de gener del 2011 s’han contractat dos nous CAP de nominal 300 € amb venciment 31/12/2014.

CAP COLLAR SWAP

573

350

200

1.052

1.652

33

280

197

573

827

116
91 25

alFoNSo Xii, maDriD
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GruP coloNial Valor liquiDaTiu DelS acTiuS (NaV) 31 DeS. 10 30 JuN. 10
31 DeS. 09

PoST reeSTr.

Fons propis consolidats 1.300 1.801 256

increment FP per reestructuració estimats — — 1.900 (1)

Fons propis 1.300 1.801 2.156

+ Plusvàlues latents 12 12 51

– ajustament impostos diferits comptabilitzats 69 82 86

– ajustament mTm comptabilitzat 33 45 51

NAV 1.415 1.940 2.343

+/– impostos diferits i latents 657 556 461

NNAV 2.072 2.496 2.804

– mTm (33) (45) (51)

NNNAV 2.039 2.451 2.753

Nre. accions (milions) 22.599 22.599 23.204

NAV per acció (€) 0,06 0,09 0,10

NNAV per acció (€) 0,09 0,11 0,12

NNNAV per acció (€) 0,09 0,11 0,12

(1) Import estimat màxim.

NET ASSET VALUE (NAV)

NAV: el valor liquidatiu dels actius del Grup Colonial abans d’impostos (NAV) a 31
de desembre puja a 1.415 milions d’euros, equivalent a 0,06 euros per acció. El
càlcul del NAV brut ha tingut en compte les magnituds següents:

• Fons propis consolidats: 1.300 milions d’euros, xifra que inclou l’impacte del
refinançament.

• Plusvàlues latents: les plusvàlues latents (no comptabilitzades en balanç) con-
siderades en el càlcul del NAV brut pugen a +12 milions d’euros.

• Ajustaments: per determinar el NAV brut s’ha ajustat l’import dels impostos di-
ferits associats a les plusvàlues/minusvàlues comptabilitzats en balanç de
conformitat amb les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF) i que
estan associats a la revaloració dels actius immobiliaris i del deute i instru-
ments financers (+69 milions d’euros). També s’ha ajustat el valor brut de l’MTM
(Marked-to-Market) dels instruments de cobertura (+33milions d’euros).

NNAV: el NAV net d’impostos (NNAV) s’ha situat al tancament de l’exercici en
2.072 milions d’euros (0,09 euros per acció). Per calcular-lo s’ha ajustat el NAV
brut en 657 milions d’euros corresponent als impostos diferits comptabilitzats,
ajustats prèviament per al càlcul del NAVbrut i el crèdit fiscal latent, i en tots dos
casos s’ha considerat el criteri d’empresa en funcionament que permet l’aplicació
de bonificacions per reinversió.

NNNAV: finalment, el “NAV triple net” o NNNAV, que té en compte el valor de
mercat del deute i els instruments financers del Grup Colonial nets d’impostos,
puja a 0,09 euros per acció.
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108-112 WaGram, ParÍS

DESGLOSSAMENT NNNAV GRUP COLONIAL (MILIONS D’EUROS I CÈNTIMS D’EURO/ACCIÓ)

6,3

BASE
NAV

1.415

2,9

IMPOSTOS DIFERITS
I LATENTS

657

(0,2)

MARK
TO

MARKET

(33)

9,0

NNNAV

2.039

Valoració negoci patrimonial
Escut fiscal i altres(1)

Deute net
Interessos minoritaris
Base NAV – Milions d’euros

4.995
728

(3.315)
(993)

1.415

(1) Escut fiscal, goodwill, participació en FCC, autocartera, Working Capital.
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EVOLUCIó BORSÀRIA

La recapitalització de la companyia després del refinançament
ha permès augmentar la visibilitat de la companyia en els mer-
cats de capitals nacionals i internacionals. Aquest fet ha tingut
les implicacions següents:

Des del juny del 2010, Colonial forma part de l’índex de
l’European Public Real Estate Association (EPRA), així com del
Global Property Index 250 (GPR 250 Index). Tots dos constituei-
xen índexs immobiliaris de referència per a empreses cotitzades
internacionals.

L’índex EPRA aglutina les empreses europees cotitzades més
importants del sector i el GPR 250 Index consta dels 250 valors
més líquids de companyies property (immobiliàries patrimonialis-
tes amb immobles en lloguer) a nivell mundial.

Cal destacar que Colonial el 31/12/2010 era l’única companyia
espanyola que formava part d’aquests dos índexs.

En el segon semestre del 2010 els analistes financers, tant na-
cionals com internacionals, han iniciat novament la cobertura de
la companyia i, per tant, el seguiment i l’anàlisi del valor de les
accions.

0,060

RECOMANACIONS ANALISTES (€/ACCIÓ) DATA DE PUBLICACIÓ RECOMANACIÓ

0,087

0,060

0,100

0,055

0,070

0,069

0,060

23/08/2010

14/09/2010

01/10/2010

23/11/2010

29/11/2010

04/03/2011

15/03/2011

16/03/2011

Vendre

Vendre

Vendre

Vendre

Neutral

Vendre

Vendre

Vendre

Mitjana = 0,070 €

Les accions de Colonial han tancat l’exercici 2010 amb una
variació del –65% del seu valor de cotització, respecte al
tancament de l’exercici anterior.

EVOLUCIó DE LA COTITzACIó

acció De coloNial 2010 2009

Capitalització a 30/12/10 (milions d’euros) 1.243 272

Preu de tancament (€/acció) 0,055 0,155

Volum mitjà diari (nre. títols) 10.931.401 10.220.960

efectiu mitjà diari (milions d’euros) 1,2 1,7

Nre. accions en circulació al tancament 22.591.384.625 1.756.194.451

Nre. accions - dilució plena (1) 22.598.712.808 —

(1) Un cop efectuada la conversió de tots els bons convertibles.
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CAPITAL SOCIAL I ESTRUCTURA ACCIONARIAL DE LA COMPANYIA

INFORMACIó A L’ACCIONISTA

Un cop executats els augments de capital, i després de la con-
versió d’obligacions produïdes durant l’exercici 2010, el capital
social de Colonial és de 2.711 milions d’euros, dividit en 22.591
milers  de milions d’accions de 0,12 euros de valor nominal.

L’objectiu de Colonial és informar permanentment els seus ac-
cionistes i la resta d’agents del mercat potencialment interes-
sats en la companyia. Amb això es contribueix a una millor per-
cepció del valor i, en conseqüència, a una millor formació del preu
de l’acció.

En aquest sentit, i amb l’objectiu de crear un canal directe
d’informació a través del qual es dóna resposta als inversors mi-
noristes, que normalment tenen més dificultats per accedir a les
notícies de caràcter financer, Inmobiliaria Colonial té a disposició
dels seus accionistes un telèfon d’informació ( 93 404 79 10),
una adreça de correu electrònic (accionistas@inmocolonial.
com) i una adreça de correu postal (Oficina d’Atenció a l’Accio-
nista, Av. Diagonal 532, 5a planta, 08006 Barcelona).

Addicionalment, els accionistes podran obtenir informació de la
companyia a través de la seva pàgina web (www.inmocolonial.
com), en la qual es continuaran actualitzant les dades més relle-
vants de Colonial, com ara informació sobre el govern corporatiu
de la Societat, els informes trimestrals i anuals, notícies de
premsa, descripció del patrimoni de la companyia, les presenta-
cions que regularment es duen a terme als analistes i mitjans i
qualsevol altra dada destacada que pugui ser d’interès per al
conjunt de la comunitat financera.

L’estructura accionarial de Colonial, després de totes les
ampliacions i segons la informació pública disponible, és la
següent:

COLONIAL - EVOLUCIó DEL CAPITAL SOCIAL

DaTa oPeració
Nre. accioNS

emeSeS Nre. accioNS FiNalS
NomiNal Per

acció (€)

Nou caPiTal
Social

(milerS D’euroS)

des. 06 1.355.098.349 0,12 162.611.802

abr. 07 ampliació capital Fusió inmocaral - colonial 52.468.840 1.407.567.189 0,12 168.908.063

ago. 07 ampliació capital adquisició riofisa 228.885.124 1.636.452.313 0,12 196.374.278

jun. 08 ampliació capital alliberada 109.096.820 1.745.549.133 0,12 209.465.896

oct. 09 ampliació capital conversió obligacions 10.645.318 1.756.194.451 0,12 210.743.334

gen. 10 ampliació capital conversió obligacions 885.544 1.757.079.995 0,12 210.849.599

mar. 10 ampliació capital conversió obligacions 5.655.124.837 7.412.204.832 0,12 889.464.580

jun. 10 ampliació capital 141.728.910 7.553.933.742 0,12 906.472.049

jun. 10 ampliació capital No dinerària 15.036.501.707 22.590.435.449 0,12 2.710.852.254

ago. 10 ampliació capital conversió obligacions 779.213 22.591.214.662 0,12 2.710.945.759

oct. 10 ampliació capital conversió obligacions 169.963 22.591.384.625 0,12 2.710.966.155

Crédit Agricole 20 %

ESTRUCTURA ACCIONARIAL ACTUAL(1)

Coral Partners
SARL 15%

Goldman Sachs 5%

Royal Bank
of Scotland 20%

Commerzbank 20%

Free float 10%

Banco Popular 4%

”la Caixa” 6%

(1) CNMV 31/12/2010.
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CONSELL D’ADMINISTRACIó

El Consell d’Administració està format per les persones que s’esmenten en el
següent quadre, en el qual s’indica la naturalesa del seu càrrec d’acord amb la
terminologia encunyada pel denominat Codi de Bon Govern de les Societats
Cotitzades del 1998, el grup al qual representen i els llocs que ocupen en les
comissions del Consell.

La qualificació dels consellers com a executius, dominicals o independents
s’ajusta a les categories recollides en el Reglament del Consell d’Administració,
en línia amb les recomanacions contingudes en els informes sobre Govern
Corporatiu.

CONSELL D’ADMINISTRACIó

Nom TÍTol
comiSSió

eXecuTiVa

comiSSió
NomeNameNTS i

reTribucioNS

comiTÈ
D’auDiToria i

coNTrol

Juan José brugera clavero President–executiu President

Pere Viñolas Serra conseller Delegat–executiu Vocal

Xavier Faus Santasusana conseller dominical Vocal Vocal

alberto ibáñez González conseller dominical Vocal Vocal

Jean-luc ransac conseller dominical Vocal Vocal

alain chetrit conseller dominical Vocal Vocal

manuel menéndez lópez conseller dominical

José maría Sagardoy llonis conseller dominical Vocal

Javier iglesias de ussel conseller independent President Vocal

carlos Fernández-lerga conseller independent President

Francisco Palá laguna Secretari - No conseller Secretari Secretari Secretari

Nuria oferil coll Vicesecretària - No consellera

aV. DiaGoNal, 609-615 (el Dau), barceloNa
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COMITè DE DIRECCIó

COMITè DE DIRECCIó
Nom TÍTol

Pere Viñolas Serra conseller delegat

carmina Ganyet i cirera Directora general corporativa

Juan ceñal González-Fierro adjunt al conseller

albert alcober Teixidó Director Negoci

miquel llugany Paredes Director colren

Àngels arderiu ibars Directora operativofinancera

carlos Krohmer Director Desenvolupament corporatiu i control de Gestió

José martínez Flor Director rH, Tributs i Serveis Generals

Nuria oferil coll Directora assessoria Jurídica
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PERE VIÑOLAS SERRA

Conseller delegat de Colonial des del setembre del 2008 i membre del seu Comitè
Executiu.

Pere Viñolas es va incorporar, el 1990, com a director del Servei d’Estudis de la
Borsa de Barcelona, de la qual posteriorment va ser sotsdirector general i en la qual
va romandre fins al 1997. En aquesta data es va incorporar com a director general
de FILO, S.A., empresa immobiliària cotitzada a la borsa, on va romandre fins
al 2001. Posteriorment i fins al juliol del 2008, va ocupar el càrrec de soci i conse-
ller delegat al grup financer Riva y García. Pere Viñolas és membre del Consell
d’Administració de Société Foncière Lyonnaise i forma part del seu Comitè Execu-
tiu; així mateix, és membre del Consell d’Administració de SIIC de París.

Actualment és president de l’Urban Land Institute a Espanya, professor titular del
Departament de Finances d’ESADE i membre del Consell d’Administració del grup
financer Riva y García. Ha estat president de l’Institut Espanyol d’Analistes Finan-
cers a Catalunya des de l’any 1994 fins a l’any 2000.

Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE i per la Universitat Politèc-
nica de Catalunya i Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barce-
lona, on també va estudiar Dret.

CARMINA GANYET I CIRERA

Membre del Comitè de Direcció de Colonial des del juliol del 2000, comitè al qual
es va incorporar com a directora financera i al qual pertany actualment com a direc-
tora general corporativa.

Carmina Ganyet va iniciar la seva trajectòria professional en el sector financer a
Caixa de Catalunya. L’any 1991 va ingressar a la firma d’auditoria Arthur Andersen
a Barcelona, on es va especialitzar en auditoria del sector financer. El 1995 va en-
trar a formar part del Grup ”la Caixa” com a responsable de Control de Gestió del
Grup Financer, Immobiliari i Assegurador de Caixa Holding (actual Criteria). L’any
2000, va ser nomenada directora de l’Àrea Operativa i Financera de Colonial. El
gener del 2009 va passar a exercir les funcions de directora general corporativa de
Colonial i és membre del Consell d’Administració de les filials Société Foncière
Lyonnaise i SIIC de París.

Així mateix, Carmina Ganyet gaudeix d’experiència docent com a professora a la
Universitat Ramon Llull, a la Facultat d’Administració d’Empreses, i és membre de
la Junta Directiva del Cercle d’Economia, fundadora de l’Espai Vicens Vives i mem-
bre del Consell d’Ethos Ramon Llull-Ètica i Empresa.

Llicenciada en Ciències Econòmiques i en Administració d’Empreses per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb estudis de postgrau a ESADE.
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JUAN CEÑAL GONzÁLEz-FIERRO

Membre del Comitè de Direcció de Colonial des del setembre del 2006 com a ad-
junt al conseller delegat.

Juan Ceñal va iniciar la seva trajectòria professional el 1979 a Constructora Inter-
nacional, SA, primer com a enginyer d’obra i posteriorment com a responsable del
Departament de Control de Gestió. Del 1988 al 1990 va prestar els seus serveis
al Sindicat de Banquers de Barcelona (Sindibank, SA). Es va incorporar a Grupo
Fosforera, SA, com a director financer el 1990. Grupo Fosforera, SA va passar a
denominar-se Grupo Inmocaral, SA el 2001 i es va fusionar amb Inmobiliaria Colo-
nial el 2007. En el moment de la fusió, Juan Ceñal era director general d’Inmocaral
i a partir de la fusió va continuar com a adjunt al conseller delegat.

Enginyer de Camins, Canals i Ports per l’Escola Tècnica Superior de Camins de la
Universitat Politècnica de Madrid. Estudis de postgrau en Control Financer i Pres-
supostari per l’Institut d’Empresa.

ALBERT ALCOBER TEIXIDó

Membre del Comitè de Direcció de Colonial des del gener del 2009 com a director
del Negoci de Patrimoni.

Va iniciar la seva carrera professional a CB Richard Ellis i va romandre a la firma del
1990 al 1993 com a consultor sènior. Posteriorment es va incorporar a BP Oil com
a director d’Inversions, Desenvolupament i Patrimoni, on va romandre des del 1993
fins al 1996. Albert Alcober es va incorporar a Colonial el 1996 com a director
comercial de l’Àrea de Patrimoni. A partir del gener del 2010 ha assumit la direcció
del Negoci de Patrimoni de Colonial.

Diplomat en Màrqueting, Direcció i Administració d’empreses per l’Escola Superior
de Màrqueting i Administració d’Empreses (ESMA) de Barcelona. Postgrau en pu-
blicitat. Membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS).

MIQUEL LLUGANY PAREDES

Membre del Comitè de Direcció de Colonial des del gener del 2009, comitè al qual
es va incorporar com a director de l’Àrea de Sòl i Promocions de Colonial, i al
qual pertany actualment com a responsable de la filial Colren.

Miquel Llugany va exercir el càrrec d’alcalde de la ciutat de Rubí (Barcelona) durant
el període 1979-1992. Així mateix, des de l’any 1986 fins a l’any 1994 va ser vice-
president de la Federació Catalana de Municipis i membre de la Federació Espan-
yola de Municipis. També va participar en la Comissió de Govern Local de Catalunya
des de l’any 1990 fins a l’any 1994. A partir de l’any 1994 i fins a l’any 2000 va ser
consultor en temes d’urbanisme i va treballar per a empreses del sector i les admi-
nistracions públiques; en aquest període va col·laborar amb Inmobiliaria Colonial.
L’any 2000 es va incorporar a Colonial com a director de Gestió de Sòl, càrrec que
va exercir fins a l’any 2006; durant aquests anys va ser membre del Comitè de Di-
recció. A partir d’aquesta data va continuar col·laborant amb Colonial com a profes-
sional extern, i va compaginar aquesta feina amb assessoraments professionals en
matèria d’urbanisme a altres empreses. L’octubre del 2008 es va incorporar nova-
ment a Colonial i va ser nomenat director de l’Àrea de Sòl i Promocions.

Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, especialitzat
en urbanisme, on va exercir de professor d’urbanisme durant el període 1976-
1981.
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ÀNGELS ARDERIU IBARS

Membre del Comitè de Direcció de Colonial des del gener del 2009 com a di-
rectora financera.

Àngels Arderiu va iniciar la seva trajectòria professional en el camp de
l’auditoria de comptes, on va exercir durant nou anys. Es va incorporar a Inmo-
biliaria Colonial el març del 1999 com a responsable de Comptabilitat i el ge-
ner del 2009 va accedir al càrrec de directora financera.

Llicenciada en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona. Post-
grau en Auditoria de Comptes i Màster en Finances d’ESADE.

CARLOS KROHMER

Membre del Comitè de Direcció de Colonial des del gener del 2009 com a director
de Desenvolupament Corporatiu, Control de Gestió i Relació amb Inversors.

Carlos Krohmer va començar la seva carrera professional al Grup Unilever a Ham-
burg, on va assumir diferents llocs de responsabilitat en les àrees de Controlling i
Finances. El 1999 va ser nomenat Head of Management Control d’Unilever Best-
foods Alemanya. El 2001 es va incorporar a Caixa Holding (actual Criteria), filial del
Grup ”la Caixa”, a l’Àrea de Desenvolupament Corporatiu com a director de partici-
pacions Real Estate i Senior Project Manager en el procés de la sortida a borsa de
Criteria. Fins a mitjan 2008 va ser conseller de Holret, SA, filial immobiliària france-
sa de Criteria. Es va incorporar a Colonial el gener del 2009.

Carlos Krohmer ha estat, fins a l’any 2010, professor de Corporate Finance a Busi-
ness Engineering School La Salle.

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Mannheim Business
School (Alemanya), estudis en el marc del Multiregional International Business Pro-
gramme a Universitat Autònoma de Barcelona & Swansea University i estudis de
postgrau a IESE i Harvard Business School.

JOSÉ MARTÍNEz FLOR

Membre del Comitè de Direcció de Colonial des del gener del 2009 com a director
de Recursos Humans.

José Martínez va iniciar la seva trajectòria professional incorporant-se a Inmobilia-
ria Colonial, SA el 1968, on va dur a terme diverses tasques al Departament de
Comptabilitat. A partir del 1993 és el responsable de l’Àrea Fiscal, Tributs i Asse-
gurances. A partir del gener del 2009 assumeix el càrrec de director de Recursos
Humans, Tributs i Serveis Generals.

Pèrit Mercantil. Cursos de postgrau en fiscalitat immobiliària, assegurances i recur-
sos humans.

NURIA OFERIL COLL

Membre del Comitè de Direcció de Colonial des del maig del 2010 com a directora
de l’Assessoria Jurídica.

Va iniciar la seva carrera professional a Roca i Junyent Advocats com a advocada
associada i es va incorporar a l’Assessoria Jurídica de Colonial el 2004. És vicese-
cretària del Consell d’Administració de Colonial des del maig del 2010.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Advocada en funcions,
col·legiada a l’ICAB des del 1999. Curs d’especialització en Dret Immobiliari i Urba-
nístic d’ESADE.
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ACCIONARIAT I GOVERN CORPORATIU FILIALS

SFL

Tot seguit es mostra l’estructura accionarial i el detall del Consell
d’Administració de la filial francesa Société Foncière Lyonnaise:

CONSELL D’ADMINISTRACIó SFL

Nom TÏTol
comiSSió

eXecuTiVa

comiSSió
NomeNameNTS
i reTribucioNS

comiTÈ
D’auDiToria

i coNTrol

Juan José brugera clavero President President Vocal

anne-marie de chalambert conseller dominical

carlos Fernández-lerga Garralda conseller dominical President

carmina Ganyet i cirera conseller dominical Vocal

bertrand letamendia conseller dominical

carlos losada marrodán conseller dominical

luis maluquer Trepat conseller dominical

Pere Viñolas Serra conseller dominical Vocal President

Jean-Jacques Duchamp conseller dominical Vocal Vocal

aref H. lahham conseller dominical Vocal

reig capital Group
luxembourg Sarl
(alejandro Hernández-Puértolas) conseller dominical

Jean arvis conseller independent Vocal Vocal

Jacques calvet conseller independent Vocal

Tony Wyand conseller independent Vocal

Crédit Agricole
Group 14%

SFL - ESTRUCTURA ACCIONARIAL A 31/12/2010

Eurohypo(1) 7%

Autocartera 1%

Colonial 54%

Free float 6%

REIG Capital 4%

Orion 7%

Royal Bank
of Scotland 7%

(1) A 02/03/2011 la participació del 7% d’Eurohypo a SFL ha estat adquirida per
Unibail–Rodamaco.

aV. DiaGoNal, 609-615 (el Dau), barceloNa
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SIIC DE PARÍS

Tot seguit es mostra l’estructura accionarial i el detall del Consell
d’Administració de la filial francesa de Société Foncière Lyonnai-
se, SIIC de París:

CONSELL D’ADMINISTRACIó SIIC DE PARÍS

Nom TÍTol
comiSSió NomeNameNTS

i reTribucioNS
comiTÈ D’auDiToria

i coNTrol

ignacio bayón mariné President

agustín González Sánchez conseller dominical Vocal

Jaime llorens coello conseller dominical

realia business S.a.
(iñigo aldaz barrera) conseller dominical

Juan antonio Franco Díez conseller dominical Vocal

carmina Ganyet i cirera conseller dominical

Pere Viñolas Serra conseller dominical

bertrand Julien-laferrière conseller dominical

Jean-marie Soubrier conseller independent President President

2201 Slu (Jean marc Dieu) conseller independent Vocal

SIIC DE PARÍS - ESTRUCTURA ACCIONARIAL A 31/12/2010

SFL 30%

Marlolan, SL 2%

Grup Realia 60%

Free float 1%
Garber Investment BV 3%
2201 SLU 3%

FCP Vallfrance 1%

eDouarD Vii, ParÍS





Mitjans
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ORGANITzACIó I SISTEMES

D’acord amb els seus objectius estratègics, les característiques tradicionals al
Grup Colonial són:

• Organització orientada a la recerca d’increment de valor per a l’accionista.

• Organització plana, amb unitats operatives fonamentals en els tres tipus de
negoci en què opera el Grup (patrimoni, residencial i centres comercials) i
l’actuació de les quals es veu reforçada per l’existència d’unitats de suport
que complementen i potencien l’oferta competitiva.

• Estructura interna lleugera, amb una forta externalització dels processos que
no formen part de l’activitat nuclear del negoci.

Aquest any ha estat fortament marcat per la implantació dels acords derivats
del refinançament del Grup. Colonial disposa d’estructures organitzatives i
models de gestió consolidats i perfectament alineats per a la consecució dels
seus objectius estratègics, la qual cosa ha permès respondre eficaçment a
l’esforç que ha suposat la reestructuració de l’organització i dels sistemes del
Grup.
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La direcció continua apostant per la tecnologia com un dels elements bàsics
que sustenten la millora en l’àmbit organitzatiu. Un dels objectius d’aquest
exercici ha estat l’homogeneïtzació dels sistemes d’informació a les compan-
yies del Grup, per poder optimitzar al màxim els mitjans, humans i tècnics, dis-
ponibles.

Des del punt de vista dels sistemes d’informació, les principals tasques que
s’han dut a terme al llarg de l’any han estat les següents:

• Incorporació de les diferents filials del Grup en una mateixa aplicació de ges-
tió per tal d’optimitzar els processos i homogeneïtzar els procediments del
Grup.

• Implantació d’una eina que permeti integrar la informació de gestió per a la
presa de decisions mitjançant un quadre de comandament unificat per a tot
el Grup.

• Unificació dels diferents subgrups de consolidació del Grup en una única apli-
cació de consolidació, a fi de millorar l’eficiència del procés de consolidació i
incrementar el grau d’anàlisi dels estats financers consolidats.

aV. DiaGoNal, 682, barceloNa





Política social
i mediambiental
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POLÍTICA SOCIAL              

coloNial SFl colreN rioFiSa iNmocaral GruP

Plantilla mitjana 76,08 84,42 23,92 50,83 7,25 242,50

Plantilla 31/12/2010 73 84 23 41 6 227

ÀREA DE RECURSOS HUMANS

L’objectiu de la política de Recursos Humans ha estat fomentar el potencial
humà i professional mitjançant el desenvolupament de les persones que for-
men part de l’organització i així poder aconseguir els objectius marcats en el
pla estratègic del Grup.

CAPITAL HUMÀ

coloNial SFl colreN GruP

73 84 70 227

DESPESES SALARIALS TOTALS
milions d’euros

coloNial SFl colreN GruP

6,30 12,10 6,23 24,63

DISTRIBUCIó PER CATEGORIES

coloNial SFl colreN GruP

Direcció. caps d'Àrea 9 12,33% 16 19,05% 9 12,86% 34 14,98%

Personal Tècnic i quadres intermedis 16 21,92% 30 35,71% 23 32,86% 69 30,40%

administratius 48 65,75% 35 41,67% 38 54,29% 121 53,30%

comercials 0 0,00% 3 3,57% 0 0,00% 3 1,32%

73 84 70 227

Comercials 1,32%

CATEGORIES DE LA PLANTILLA DEL GRUP

Administratius 53,30%Personal Tècnic
i Quadres Interm.
30,40%

Direcció.
Caps d’Àrea
14,98%

cÉZaNNe SaiNT HoNorÉ, 46, ParÍS
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ANTIGUITAT

coloNial SFl colreN GruP

aNTiGuiTaT
miTJaNa eN aNyS 11,49 10,47 26,99 9,79

anys

De 0 a 3 7 9,59% 8 9,52% 6 8,57% 21 9,25%

De 4 a 10 23 31,51% 48 57,14% 36 51,43% 107 47,14%

D'11 a 20 39 53,42% 20 23,81% 25 35,71% 84 37,00%

De 21 a 30 1 1,37% 6 7,14% 2 2,86% 9 3,96%

més de 30 3 4,11% 2 2,38% 1 1,43% 6 2,64%

21

De 0 a 3

107

De 4 a 10

9

De 21 a 30

6

Més de 30

ANTIGUITAT DE LA PLANTILLA DEL GRUP

D’11 a 20

84

EDAT MITJANA

coloNial SFl colreN GruP

eDaT miTJaNa
eN aNyS 42,32 45,78 43,05 43,45

anys

De 20 a 30 7 9,59% 4 4,76% 5 7,14% 16 7,05%

De 31 a 40 27 36,99% 20 23,81% 29 41,43% 76 33,48%

De 41 a 50 27 36,99% 35 41,67% 27 38,57% 89 39,21%

De 51 a 65 12 16,44% 25 29,76% 9 12,86% 46 20,26%

16

De 20 a 30

76

De 31 a 40

89

De 41 a 50

46

De 51 a 65

EDAT MITJANA DE LA PLANTILLA DEL GRUP
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PLANTILLA

coloNial SFl colreN GruP

Homes 30 41,10% 32 38,10% 44 62,86% 106 46,70%

Dones 43 58,90% 52 61,90% 26 37,14% 121 53,30%

46,70%

Homes

53,30%

Dones

DISTRIBUCIÓ PER SEXES DE LA PLANTILLA DEL GRUP

ÍNDEX DE ROTACIó

coloNial SFl colreN GruP

19,72 1,18 29,27 16,49

TITULACIó DEL PERSONAL

coloNial SFl colreN GruP

llicenciats 22 37 31 90

Titulats mitjans 31 24 19 74

FP 7 0 3 10

Secretariat 2 9 3 14

buP i cou 9 14 6 29

Primaris 2 0 8 10

90

Llicenciats FP Secretariat PrimarisBUP
i COU

NIVELL D’ESTUDIS DE LA PLANTILLA DEL GRUP

Titulats
Mitjans

74

10
14

29

10
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HORES DE TREBALL

coloNial SFl colreN

1.738 40 h/setm. 1.508 35 h/setm. 1.738 40 h/setm.

AVANTATGES SOCIALS

coloNial SFl colreN

assegurança mèdica Sí Sí Sí

assegurança d'accidents i assegurança de Vida Sí Sí Sí

PERCENTATGE DE DONES A L’ALTA DIRECCIó
I CAPS DE 2ª/TèCNICS

coloNial SFl colreN GruP

alta Direcció    33,33% 31,25% 11,11% 26,47%

caps de 2ª / Tècnics 37,50% 43,33% 26,09% 36,23%

FORMACIó

En la política social de Colonial, i en l’establiment dels plans de gestió per a
la conciliació de la vida laboral i professional, el Grup té implantats uns ho-
raris flexibles tant d’entrada com de sortida per a tots els empleats de la
Companyia.

El pressupost dedicat a la formació és una inversió en el Capital Humà que va
dirigida al desenvolupament professional de les persones que formen part
del Grup i dóna suport a iniciatives dels empleats que sorgeixen amb el ma-
teix objectiu, així com per millorar les seves habilitats i motivació.

coloNial SFl colreN GruP

56.914,29 141.000,00 19.823,01 217.737,30

Despeses de
Personal 6.300,00 12.100,00 6.233,00 24.633,00

Despeses de
Formació 56,91 141,00 19,82 217,74

% Desp. Form. /
Desp. pers. 0,90% 1,17% 0,32% 0,88%

Nre. de cursos
de formació 11 98 15 124

Hores totals
de formació 476 2.700 620 3.796

Nre. d’assistents 17 23,29% 68 80,95% 22 31,43% 107 47,14%
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CONVENI AMB UNIVERSITATS

Colonial col·labora activament en els Programes de Cooperació
Educativa per a la formació d’alumnes dels últims cursos de lli-
cenciatura. L’objectiu fonamental d’aquesta participació en els
Programes Universitat-Empresa és participar en la formació in-
tegral de l’alumne universitari a través d’un programa educatiu en
el qual es combinen teoria i pràctica i així facilitar la integració
dels estudiants en el món laboral.

Programes de col·laboració amb:

• Universitat Autònoma de Barcelona (Facultat de Ciències
Econòmiques).

• Universitat Pompeu-Fabra (Facultat de Ciències Econòmiques).
• Universitat de Barcelona (Facultat de Ciències Econòmiques).

SEGURETAT I HIGIENE A LA FEINA

Les empreses del Grup tenen constituït un Comitè de Seguretat
i Higiene, que vetlla per la protecció de la salut i per la seguretat
dels treballadors.

CONTROL DE LES EMPRESES SUBCONTRACTADES

És política del Grup Colonial subcontractar només empreses
que compleixen plenament les obligacions socials, laborals i vi-
gents, i és per això que es realitza un control mensual sobre el
compliment d’aquests apartats a les empreses que presten els
serveis als nostres edificis.

LLEI D’INSERCIó SOCIAL

Colonial, per al compliment de la LISMI, disposa d’un Certificat
d’Excepcionalitat pel qual opta per l’opció d’efectuar dona-
cions.

La resta d’empreses del Grup no té l’obligació del compliment
de la LISMI, pel fet de tenir un nombre de treballadors inferior a
75 empleats.

SFL també col·labora amb les següents empreses per a la in-
serció professional dels treballadors discapacitats:

• Institut d’estudis econòmics i jurídics aplicats a la construcció
d’habitatges.

• Institut de Ciències Econòmiques i Comercials.

• Associació per a la inserció social i professional de les persones
discapacitades.

Durant l’exercici del 2010, en cap de les empreses del Grup no
s’han registrat accidents de treball.

COMITè D’EMPRESA

coloNial SFl colreN GruP

5 17 7 29

coloNial SFl colreN GruP

accidents de treball 0 0 0 0

Donacions:

Fundació
Esclerosi múltiple

Any 2010

11.182,71 €

recoleToS, 37, maDriD
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POLÍTICA MEDIAMBIENTAL

Des del 2002, Colonial ha desenvolupat i compaginat en totes
les seves activitats una política de sensibilitat i responsabilitat
amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible. En aquest
sentit, dins d’un compromís de millora contínua, ha contribuït a la
millora de la qualitat de vida per a les persones que treballen als
edificis que gestiona.

Les directrius i els objectius generals de medi ambient que orien-
ten les seves actuacions es recullen en la seva Política mediam-
biental, que forma part de la Política general de l’empresa i, per
tant, dels seus procediments.

Els preceptes relatius al medi ambient estan dirigits a:

• Assegurar que la Política mediambiental és coneguda, com-
presa, implantada i actualitzada en tots els nivells de la com-
panyia i que es deixa constància documental del seu compli-
ment.

• Fomentar el compromís del personal directiu en la gestió
del Sistema mediambiental, mitjançant la participació de tot
el personal de l’organització.

• Millorar contínuament el sistema de gestió mediambiental,
mitjançant la consecució dels objectius mediambientals, els re-
sultats de les auditories, les accions correctores i de prevenció i
la revisió anual per part de la direcció.

• Formar, motivar i implicar tot el personal involucrat, en el
desenvolupament del Sistema mediambiental implantat i en
tots els aspectes claus del procés (reglamentació i legislació,
gestió de residus, eficiència energètica i energies renovables).

• Complir la legislació i reglamentació mediambiental aplica-
bles i els requisits que Colonial subscrigui

• Identificar els aspectes mediambientals de la nostra activi-
tat, producte o servei, amb el propòsit de prevenir la contami-
nació i minimitzar els impactes mediambientals.

Colonial compleix les normatives legals i reglamentàries en la
gestió de residus, en els tractaments d’aigua i en els consums
energètics. Així mateix, identifica i avalua periòdicament el com-
pliment de la legislació mediambiental, i estableix i manté el pro-
grama d’auditoria mediambiental.

comPleX D’oFiciNeS SaNT cuGaT NorD, barceloNa
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ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS

Colonial crea i ofereix un producte respectuós amb el medi am-
bient, tant per l’impacte del seu disseny com per les tècniques i
la qualitat dels materials utilitzats en la seva construcció.

Pel que respecta al manteniment del seu patrimoni, es treballa
per fer servir les tècniques més correctes des del punt de vista
mediambiental, alhora que se substitueixen, es modifiquen i es
transformen els elements que són més agressius per al medi
ambient.

Tot seguit es detallen algunes de les actuacions i processos rea-
litzats o actualment en estudi, per part de Colonial.

Enderrocaments selectius

• Selecció i tractament de materials, per part de gestors espe-
cialitzats i autoritzats, segons les seves característiques con-
taminants.

• Selecció, per al seu posterior aprofitament, dels materials pro-
cedents de la desconstrucció.

• Utilització en el procés constructiu dels materials seleccionats
i posteriorment tractats in situ.

Projecte i construcció

• Materials i sistemes constructius:

– Anàlisis i estudis de processos, sistemes i materials cons-
tructius que agilitin la desconstrucció i facilitin el reciclatge
i la reutilització, a fi de reduir l’impacte ambiental.

– Sistemes constructius que redueixen el consum energètic
i milloren l’aïllament acústic.

– Sistemes constructius que potencien la durabilitat dels
materials i redueixen el període de manteniment i la pro-
ducció de residus.

• Aigua i residus:

– Xarxes de sanejament interior per a la gestió separada
d’aigües residuals.

– Sistemes hidràulics i de canonades que redueixen el con-
sum d’aigua.

– Sistemes pneumàtics de recollida d’escombraries per faci-
litar la segregació de residus.

• Energia:

– Instal·lacions d’escalfament d’aigua basades en energies
renovables.

– Aïllament tèrmic dels edificis per reduir el consum ener-
gètic.

– Aïllament tèrmic de les conduccions d’aigua freda i calenta.

• Compromisos voluntaris:

– Obtenció de “Qualificació energètica nivell B” per a tots els
edificis de nova construcció i grans rehabilitacions.

alFoNSo Xii, 62, maDriD
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Manteniment i conservació del patrimoni del Grup Colonial

• Compliment dels diferents reglaments de caràcter tèrmic als
edificis a fi d’evitar-hi el malbaratament energètic.

• Eliminació de maquinària de climatització que contingui com a
refrigerant CloroFluoroCarburs o HidroCloroFluoroCarburs, ga-
sos perjudicials per a la capa d’ozó del planeta.

• Realització d’auditories de qualitat mediambiental continuada
per a tot el patrimoni del Grup.

• Realització periòdica de tractaments tecnicosanitaris d’aquells
sistemes i equips que utilitzin aigua en el seu funcionament,
produeixin aerosols i es trobin ubicats a l’interior o a l’exterior
d’edificis d’ús col·lectiu susceptibles de convertir-se en focus
de generació i propagació de bacteris nocius per a l’ésser humà,
per a tot el patrimoni del Grup.

• Optimització dels consums energètics en tots els edificis mit-
jançant anàlisis mensuals i propostes d’optimització de con-
sums i despeses derivades, com ara:

– Instal·lació de bateria de condensadors d’energia reactiva.

– Adequació de les tarifes òptimes.

– Apagament controlat de grans màquines de climatitza-
ció en situacions de baixa necessitat.

– Estudis termogràfics dels transformadors d’alta tensió
per detectar i corregir sobreconsums energètics.

–Instal·lació generalitzada de sistemes de gestió d’ins-
tal·lacions que estalvien consum.

• Certificació de l’homologació dels productes de neteja i de la
retirada de residus sòlids, que siguin respectuosos amb el medi
ambient.

• Certificació de l’homologació de les empreses que duen a ter-
me el servei de DDD (desinfecció, desinsectació i desratització)
i dels productes que es fan servir.

• Lliurament de residus sòlids dels immobles, com ara fluores-
cents o d’altres, a una empresa homologada per al seu lliura-
ment en un lloc destinat i homologat per al seu reciclatge.

• Manteniment preventiu i gestió eficient de les situacions
d’avaries, com a part de l’esforç continu per millorar el confort i
la qualitat de vida de les persones que desenvolupen la seva
feina als edificis propietat de Colonial, així com per prolongar el
cicle de vida d’aquests immobles.

• Compliment respecte a les emissions de soroll a l’ambient. A
aquest efecte, s’han efectuat apantallaments acústics de la
maquinària exterior que emetia soroll per damunt dels límits
permesos.

comPleX D’oFiciNeS SaNT cuGaT NorD, barceloNa
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FETS RELLEVANTS DEL NEGOCI DISCONTINUAT – COLREN

COLREN – PRINCIPALS MAGNITUDS

DeSembre acumulaT – milioNS D’euroS 2010 2009 Var. %

Variables de Negoci

Superfície sòl residencial 1.718.581 1.824.861 (6%)

Superfície riofisa 1.409.037 1.426.220 (1%)

Nre. habitatges en estoc 252 382 (34%)

Valoració

Producte acabat residencial 93 132 (29,5%)

Sòl residencial i altres 867 1.000 (13,3%)

riofisa 706 784 (10,0%)

Total Valoració Negoci 1.666 1.917 (13,1%)

resultats de l’exercici

Venda comercial (uts.) 118 46 156,5%

Venda comptable (uts.) 130 278 (53,2%)

ingressos per vendes de promocions 35,3 93,2 (62,2%)

ingressos per vendes de sòl 55,7 37,4 48,8%

altres ingressos 1,0 1,8 (43,2%)

ingressos riofisa 42,1 229,7 (81,7%)

Resultat Activitats (378,4) (53,5) (607%)

Valoració: desglossament sòl residencial

Centre 20%

Est 42%

Valoració: per tipus de producte

Riofisa 42%

Sòl
residencial i altres 52%

Producte acabat
residencial 6%

Sud 38%
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• COLREN engloba tot el negoci residencial i comercial del Grup, el qual, al
tancament de l’exercici 2010, ha estat valorat per Jones Lang LaSalle en
1.666 milions d’euros. La disminució de valor de la cartera respecte al juny del
2010 ha estat d’un 6,7%, si bé en termes homogenis ha disminuït un 5,9%.

• La reserva de sòl residencial al tancament de l’exercici puja a 1,7 milions de
metres quadrats. El 52% està ubicat a Andalusia i el 48% restant es distri-
bueix entre Madrid i la zona est de la península (Catalunya / País Valencià /
Palma). Al tancament de l’exercici s’havien realitzat vendes de sòl per un valor
de 55,7 milions d’euros.

• Durant el quart trimestre de l’exercici, s’ha efectuat la venda de tres parcel·les
a Valdebebas (dues de les quals destinades a habitatge protegit) per un im-
port total de 19,7 milions d’euros, corresponents a 18.053 m2. Aquest preu
suposa una repercussió mitjana de 1.091 €/m2, valor en línia amb la taxació
actual. Pel que fa a la parcel·la d’habitatge lliure (6.381 m2 sobre rasant), el
preu de venda ha estat de 1.800 €/m2.

• En el negoci residencial, Colonial continua amb l’estratègia de reduir progres-
sivament la seva presència, per la qual cosa l’estoc d’habitatges ha disminuït
significativament respecte al mateix període de l’any anterior. En aquest sen-
tit, l’estoc actual d’habitatges acabats puja a 252 unitats (enfront de les 382
unitats a desembre del 2009). Dels 252 habitatges en estoc, 4 habitatges ja
han estat prevenuts; la resta (248 habitatges) es troba en procés de venda.

• Durant l’exercici 2010, les vendes de promocions han pujat a 35,3 milions
d’euros, corresponents principalment a la promoció de Vallecas a Madrid.

• La venda comercial d’habitatges i locals comercials en el transcurs de
l’exercici 2010 ha pujat a 31,0 milions d’euros, xifra superior als 9,3 milions
d’euros registrats l’any anterior, a causa principalment del conjunt de mesures
fiscals adoptades per al 2010, relacionades amb l’habitatge (pujada de l’IVA
el mes de juliol i eliminació de la deducció en la compra d’habitatge habitual
per al 2011). En els pròxims períodes, aquesta xifra anirà disminuint, a causa
de la disminució de l’estoc disponible per a la venda que té el Grup.

Torre bcN, barceloNa
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ESTRUCTURA FINANCERA D’ACTIVITATS DISCONTINUADES – COLREN

• El préstec sindicat prové de la reestructuració del sindicat del Grup Colonial
formalitzat el passat 19 de febrer de 2010 i els principals detalls del qual es
descriuen en la pàgina 70. El marge aplicable al deute sindicat de Colren és
de 400 p.b., acumulables al principal i liquidables al venciment del crèdit, que
és el 31 de desembre de 2014.

• Aquest préstec té un tram de 275 milions d’euros garantit amb un warrant
convertible, sota determinades circumstàncies, en accions de Colonial.

• A 31 de desembre de 2010 hi ha contractats 159 milions d’euros de cober-
tures de tipus d’interès, assignats íntegrament al deute de les altres filials.

• El resultat financer net de les entitats reclassificades com a activitats dis-
continuades és de (56,5) milions d’euros, dels quals (37,9) milions d’euros
corresponen a la despesa financera capitalitzable € (PIK amb venciment el
31 de desembre de 2014) del préstec sindicat i (17,4) milions d’euros corres-
ponen al resultat financer de Riofisa.

El detall del deute financer de Colren a 31 de desembre de 2010 és el se-
güent:

COLREN – ESTRUCTURA DEL DEUTE

31 De DeSembre De 2010 – milioNS D’euroS colreN
alTreS
FilialS ToTal % rioFiSa %

Préstec sindicat 828 0 828 81% 0 0%

Deute hipotecari / leasings 46 150 196 19% 405 98%

Deute no hipotecari 0 0 0 0% 7 2%

Total deute brut 873 150 1.023 100% 412 100%

Tresoreria (40) (33) (73) (27)

Total deute net 833 117 950 385

Vida mitjana (anys) 4,0 7,3 4,5 2,0

eDouarD Vii, ParÍS
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ANNEX 1 – ESTRUCTURA SOCIETÀRIA

L’estructura societària és la següent:

COLREN

RIOFISA

GRUP CONSOLIDAT ACTIVITATS DISCONTÍNUES

ALTRES FILIALS

NOTES:

(1) GAV d’actius posseïts directament + GAV JVs + 100% GAV SFL + participació SIIC.

(2) Deute Holding + Deute JVs + 100% Deute SFL.

(3) GAV d’actius posseïts directament + GAV Altres filials + GAV Riofisa.

(4) Deute Colren individual + 6 Deute altres filials + Deute Riofisa.

100%

100%

GAV 12/10:    1,666 mm€ (3)

Debt 12/10:   1,335 mm€ (4)

GAV 12/10:    4,995 mm€ (1)

Debt 12/10:   3,315 mm€ (2)

JOINT
VENTURES
ESPANYA

53,5%

29,999%
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ANNEX 2 - DETALLS FILIALS

PRINCIPALS MAGNITUDS

SFl Siic

Segon semestre acumulat 2010 2009 Var. % 2010 2009 Var. %

Nre. actius 20 23 (13%) 37 35 6%

Superfície total 431.886 493.230 (12%) 193.188 128.678 50%

ocupació oficines 87,2% 93,6% (6,4 pp) 96,6% 96,3% 0,3 pp

ocupació total 89,0% 94,0% (5 pp) 96,6% 96,3% 0,3 pp

ingressos per rendes 175 183 (4%) 63 63 (0%)

ebiTDa rendes 162 173 (6%) 57 60 (5%)

EBITDA/ Ingressos per rendes 93% 94% (1 pp) 92% 96%

ebiTDa recurrent 148 159,2 (7%) 54 56 (4%)

ebiTDa venda d’actius (34) (14) (142%) 2 4 50%

ebiTDa total 114 145 (22%) 56 60 (7%)

resultat financer (48) (41) (17%) (22) (26) 18%

benefici net 165 (252) 165% 12 (6) 297%

GaV 2.960 3.094 (4%) 1.428 1.138 26%

Deute financer net 1.202 1.117 8% 525 525 0%

lTV 35,6% 34,2% 36,8% 46,1%

NaV 1.890 1.843 3% 851 577 48%

Nre. accions (milions) 47 47 0% 43 27 56%

NaV (€/acció) 40,6 39,6 3% 20,0 21,2 (5%)

PRINCIPALS MAGNITUDS
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OPERACIó SIIC DE PARÍS

SFL (filial francesa de Colonial) adquireix una participació del
29,999% de SIIC de París (SDP) a canvi de 2 actius ubicats a
París “La Défense” i 50 milions d’euros en efectiu.

Principals impactes de l’operació per a SFL

• SFL adquireix una participació a SIIC de París del 29,999%,
una companyia amb una cartera d’oficines prime a París com-
plementària amb la cartera d’ SFL.

• SFL desinverteix dos immobles no estratègics ubicats a
“La Défense” amb arrendataris amb una sortida prevista per al
2010 (Les Miroirs) i el 2012 (Coface).

• Reducció del deute en 50 milions d’euros mitjançant el cash
ingressat per la venda del 6,36% de SIIC de París a Realia.

• Pacte d’accionistes entre SFL i Realia, sense actuació en con-
cert, que permet protegir la participació minoritària d’ SFL a
SDP:

Descripció de la transacció - estructura

1. SFL aporta 2 actius (Coface i Les Miroirs) a SIIC de París a
canvi d’una participació aproximadament del 36%.

2. Realia recompra accions de SIIC de París (SDP) a SFL en efec-
tiu (50 milions d’euros).

3. La participació final d’ SFL a SIIC de París és de 29,999% i
Realia hi manté una participació lleugerament per sota del
60%.

– SFL tindrà 3 dels 10 membres al Consell d’Administració
de SIIC de París.

− Les decisions estratègiques s’aprovaran amb una majoria
qualificada de 8/10.

− Dret de tempteig de compra d’accions de SIIC de París.

− Opció de venda conjunta en determinades situacions.

SiTuació iNicial

53%
Recompra accions
d’SDP (50 m€ en cash)

Ampliació de capital

Aportació actius 286 m€

SiTuació PoSToPeració

<60% 53%

<30%

84,4%
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ANNEX 3 - GLOSSARI

Beneficis per acció (EPS) resultat de l’exercici atribuïble als accionistes dividit entre el nombre mitjà d’accions en
circulació durant el període.

BD Business District (zona de negocis).

Capitalització borsària És el valor del capital de la societat obtingut a partir de la seva cotització a la borsa.
S’obté multiplicant la cotització de les seves accions pel seu nombre.

CBD central Business District (zona prime de negocis).

Companyia property immobiliària patrimonialista amb immobles en lloguer.

Cartera (superfície) en explotació immobles que generen rendes a la data de tancament.

EBITDA resultat operatiu abans de revaloracions netes, amortitzacions, provisions i interessos.

Free float aquella part del capital social que cotitza lliurement a la borsa i que no està controlada
per accionistes de manera estable.

GAV Gross Asset Value (valor de la cartera de patrimoni abans de deduir-ne els costos de
compra, segons els valoradors externs del Grup).

Holding empresa que manté en cartera accions d’un cert nombre de filials corporatives.

IFRS International Financial reporting Standards. corresponen a les Normes internacionals
d’informació Financera (NiiF).

JV Joint Venture (associació entre dues o més empreses).

Like for Like Dades comparables entre un període i un altre.

LTV loan to Value (deute financer net / GaV).

Mark-to-Market Valoració d’instruments financers utilitzant tècniques generalment acceptades per la
comunitat financera.

NAV Net Asset Value. correspon al valor de mercat dels actius, excloent-ne determinats actius
no líquids a llarg termini en una valoració immobiliària.

NNAV correspon al NaV, incloent-hi el valor de mercat dels impostos diferits i latents.

NNNAV correspon al NNaV, incloent-hi el valor de mercat del deute i dels instruments financers
(Mark-to-Market).

Ocupació econòmica Percentatge de la renda de mercat dels metres quadrats ocupats de la cartera a la data
de tancament.

Ocupació mitjana Percentatge de metres quadrats ocupats de la cartera durant l’exercici analitzat.

Ocupació spot Percentatge de metres quadrats ocupats de la cartera a la data de tancament.

Potencial de creixement de rendes resultat de comparar els ingressos per rendes dels contractes actuals (contractes amb
ocupacions i rendes actuals) amb els ingressos per rendes que resultarien de llogar la
totalitat de la superfície als preus de mercat estimats pels valoradors independents a
desembre del 2010.

Projectes en curs immobles en desenvolupament a la data de tancament.

RICS royal institution of chartered Surveyors.

Valor de mercat Valor de la cartera de patrimoni un cop deduïts els costos de compra, segons els
valoradors externs del Grup.

Yield on cost renda de mercat 100% llogat / Valor de mercat a l’inici del projecte, net del deteriora-
ment de valor més el capex.

Yield neta 100% llogat ebiTDa / GaV
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ANNEX 4 - RECOMANACIONS D’EPRA

benefici per acció segons ePra pàgina  66 (caPÍTol 6)

Taxa d’ocupació pàgina  24 (caPÍTol 3)

comptabilització dels immobles basats en el valor de mercat pàgina  50 (caPÍTol 5)

Ús de valoradors externs dos cops l’any i detall del nom dels valoradors pàgina  50 (caPÍTol 5)

les valoracions són coincidents amb les normes internacionals de valoració pàgina  50 (caPÍTol 5)

Hipòtesis de les comissions dels valoradors pàgina  50 (caPÍTol 5)

resum de la valoració realitzada pels valoradors externs i la conciliació amb els valors publicats a la memòria(1) pàgines  50-61 (caPÍTol 5)

informació sobre els sub-portfolios pàgines 45 i 35 (caPÍTol 4)

i pàgina 26 (caPÍTol 3)

Detall dels actius en propietat pàgines 36-47 (caPÍTol 4)

Detall de l’increment like for like de les rendes per a cada àrea geogràfica i cartera
significativa dos cops l’any pàgina 21 (caPÍTol 3)

Publicació dels increments absoluts, increments publicats dos cops l’any pàgines 50 i 51 (caPÍTol 5)

mida, en valor, del total del portfolio sobre el qual es basa l’increment like for like de les rendes pàgines 50 i 51 (caPÍTol 5)

Hipòtesis utilitzades en la informació like for like pàgina 21 (caPÍTol 3)

informació sobre les rendes pàgines 21-24 (caPÍTol 3)

i pàgina 66 (caPÍTol 6 )

informació sobre la valoració pàgina 17 (caPÍTol 3)

i pàgines 50 i 51 (caPÍTol 5)

informació sobre els projectes pàgines 29 i 30 (caPÍTol 3)

informació sobre les caigudes contractes pàgina 25 (caPÍTol 3)

CONCILIACIó DEL VALOR DE MERCAT (1)

m€

Valor comptabilitzat a la Memòria 4.726

immobilitzat material - ús propi 39

inversions immobiliàries (sense avançaments d’immobilitzat) 4.503

actius no corrents mantinguts per a la venda

inversions immobiliàries 184

Ajustaments 17

beneficis no realitzats - ús propi 1

Períodes de carència 16

Valor de mercat segons valoradors externs 4.743
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