Persbericht

HAL

ONTWIKKELINGEN IN 2009
Nettovermogenswaarde
De nettovermogenswaarde, waarbij de beursgenoteerde investeringen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde zijn opgenomen en de niet-beursgenoteerde investeringen
tegen boekwaarde, bedroeg per 31 maart 2009 € 3.406 miljoen (€ 53,61 per aandeel), wat
een stijging van € 65 miljoen (€ 1,02 per aandeel) sinds eind 2008 vertegenwoordigt. De
stijging werd met name veroorzaakt door de hogere aandelenkoersen van de
beursgenoteerde minderheidsbelangen. Deze nettovermogenswaarde is vóór betaling van
het voorgestelde dividend over 2008 (€ 2,00 per aandeel) en omvat niet het positieve
verschil tussen geschatte waarde en boekwaarde van de niet-beursgenoteerde
deelnemingen. Dit verschil wordt jaarlijks berekend en bedroeg eind 2008 € 1,174
miljoen (€ 18,47 per aandeel) op basis van de uitgangspunten en veronderstellingen zoals
uiteengezet in het jaarverslag 2008.
Per 15 mei 2009 was de waarde van de beursgenoteerde minderheidsbelangen en de
liquiditeitenportefeuille met ongeveer € 250 miljoen gestegen (€ 3,94 per aandeel) sinds
31 maart 2009.
De financiële informatie in dit persbericht is niet door de externe accountant
gecontroleerd.

Geconsolideerde deelnemingen
De netto-omzet over het eerste kwartaal bedroeg € 823,2 miljoen (2008: € 823,5 miljoen).
Rekening houdend met de in 2008 verrichte acquisities daalde de omzet met € 52,5
miljoen tot € 771,0 miljoen.
De netto-omzet van de optiek-retailondernemingen bedroeg over de eerste drie maanden
€ 486,2 miljoen vergeleken met € 462,5 miljoen over dezelfde periode vorig jaar. Het
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effect op de netto-omzet van de acquisities in 2008 bedroeg € 25,6 miljoen. De nettoomzet steeg eveneens door winkelopeningen. Wisselkoersveranderingen hadden een
negatief effect van € 20,3 miljoen op de netto-omzet. In het eerste kwartaal daalde de
vergelijkbare winkelomzet van de eigen winkels, gebaseerd op constante wisselkoersen,
met 0,3% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
Het bedrijfsresultaat ( gedefinieerd als de winst vóór rentelasten, bijzondere en
incidentele baten en lasten, belastingen en afschrijving immateriële vaste activa) van de
optiek-retailondernemingen bedroeg over het eerste kwartaal € 56 miljoen vergeleken met
€ 61 miljoen over dezelfde periode vorig jaar.
De netto-omzet van de overige geconsolideerde deelnemingen bedroeg € 337,0 miljoen
vergeleken met € 360,9 miljoen over dezelfde periode vorig jaar. Deze daling is
voornamelijk het gevolg van lagere verkopen bij Koninklijke Ahrend N.V., Mercurius
Groep B.V. en PontMeyer N.V. De daling werd gedeeltelijk gecompenseerd door de
netto-omzet van acquisities in 2008 ten bedrage van € 26,6 miljoen (Arpa SpA,
AudioNova International B.V. en Sports Timing Holding B.V.).

Liquiditeitenportefeuille
Eind maart 2009 bedroeg de “corporate” liquiditeitenportefeuille € 466 miljoen (31
december 2008: € 515 miljoen). De liquiditeitenportefeuille bestond voor 64% uit
vastrentende waarden ten bedrage van € 298 miljoen (31 december 2008: € 344 miljoen)
en voor 36% uit aandelen ten bedrage van € 168 miljoen (31 december 2008: € 171
miljoen). Het totale rendement op de “corporate” liquiditeitenportefeuille bedroeg over
het eerste kwartaal (0.8)% vergeleken met 0,7 % over dezelfde periode vorig jaar.

Vooruitzichten
Gezien de huidige economische recessie en gebaseerd op de resultaten over het eerste
kwartaal is het waarschijnlijk dat het bedrijfsresultaat van de geconsolideerde
deelnemingen over 2009 lager zal uitkomen dan over 2008. Aangezien de nettowinst voor
een belangrijk deel wordt bepaald door de resultaten van de beursgenoteerde
minderheidsdeelnemingen, de gang van zaken op de financiële markten, boekwinsten-en
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verliezen en het tijdstip van eventuele investeringen en desinvesteringen, doen wij geen
uitspraak over de verwachte winst over het jaar 2009.

Financiele agenda
Ex-dividend datum

21 mei 2009

Dividend record datum

25 mei 2009

Betaaldatum dividend

28 mei 2009

Publicatie halfjaarresultaten

28 augustus 2009

Tussentijdse verklaring

16 november 2009

HAL Holding N.V.
19 mei 2009
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