Persbericht

HAL

ONTWIKKELINGEN 2015

Nettovermogenswaarde
De nettovermogenswaarde, waarbij de belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de
liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde zijn opgenomen en de niet-beursgenoteerde
ondernemingen tegen boekwaarde, bedroeg per 31 maart 2015 € 12.972 miljoen
(€ 175,22 per aandeel), wat een stijging van € 5.294 miljoen (€ 71,51 per aandeel) sinds
eind 2014 vertegenwoordigt. Deze stijging is voor € 4.217 miljoen het gevolg van de
beursnotering van GrandVision aan Euronext Amsterdam op 6 februari 2015. De waarde
van het belang van HAL in GrandVision gebaseerd op de IPO prijs bedroeg € 5.016
miljoen. De boekwaarde bedroeg eind 2014 € 799 miljoen. Deze nettovermogenswaarde
is vóór betaling van het voorgestelde dividend over 2014 (€ 5,05 per aandeel).
Gedurende de periode van 31 maart 2015 tot en met 8 mei 2015 is de waarde van de
belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille met € 30
miljoen gedaald (€ 0,41 per aandeel).
De financiële informatie in dit persbericht is niet door de externe accountant
gecontroleerd.

Beursgenoteerde ondernemingen
Eind maart bedroeg de beurswaarde van de minderheidsbelangen in beursgenoteerde
ondernemingen (Koninklijke Vopak, Koninklijke Boskalis Westminster , Safilo Group.
en SBM Offshore) € 5,9 miljard vergeleken met € 5,2 miljard eind 2014. Deze stijging
was voornamelijk het gevolg van een hogere aandelenkoers van Koninklijke Vopak N.V.
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Optiek-retailondernemingen
De omzet bedroeg over het eerste kwartaal € 784 miljoen (2014: € 682 miljoen). Dit
vertegenwoordigt een toename van € 102 miljoen (15,0%). Exclusief het effect van
acquisities (€ 45 miljoen) en positieve wisselkoersveranderingen (€ 9 miljoen), steeg de
omzet met € 48 miljoen (7,0%).
In het eerste kwartaal steeg de vergelijkbare winkelomzet, gebaseerd op constante
wisselkoersen, met 5,5% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar (2014: 5,3%). Het
aantal verkoopdagen was vrijwel gelijk aan vorig jaar. Het bedrijfsresultaat ( gedefinieerd
als de winst vóór rentelasten, bijzondere en incidentele baten en lasten, belastingen en
afschrijving immateriële vaste activa, maar inclusief afschrijving van software) van de
optiek-retailondernemingen bedroeg over het eerste kwartaal € 93 miljoen (2014: € 79
miljoen).
Eind maart 2015 bedroeg de beurswaarde van het 76,72% belang van HAL in
GrandVision € 4,3 miljard.

Niet-beursgenoteerde ondernemingen
De omzet van de niet-genoteerde ondernemingen bedroeg over het eerste kwartaal € 432
miljoen (2014: € 391 miljoen). Dit vertegenwoordigt een stijging van € 41 miljoen
(10,5%). Exclusief het positieve effect van wisselkoersveranderingen (€ 9 miljoen) en
acquisities (€ 20 miljoen) steeg de omzet van de niet-beursgenoteerde ondernemingen
met € 12 miljoen (3,1%).

Beursintroductie GrandVision
Op 6 februari 2015 ging op Euronext Amsterdam de handel in aandelen GrandVision van
start als gevolg van een herplaatsing door HAL van 21,9% van de uitstaande aandelen
van de onderneming. De aanbiedingsprijs van € 20,00 per aandeel kwam overeen met een
waardering van het eigen vermogen van GrandVision van € 5,1 miljard en een bruto
opbrengst voor HAL van € 1.116 miljoen. Eind 2014 bedroeg de boekwaarde van het
belang in GrandVision € 799 miljoen. Na de beursintroductie bedraagt het belang van
HAL in GrandVision 76,72%. Zoals eerder bekendgemaakt zal op deze transactie geen
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boekwinst via de winst-en-verliesrekening worden opgenomen aangezien, in
overeenstemming met IFRS, het resultaat (ongeveer € 900 miljoen) via het eigen
vermogen zal worden verantwoord.
Acquisities
In het eerste kwartaal verkreeg Broadview Holding belangen in twee LNG distributieondernemingen. In januari werd 100% van de aandelen in Barents Naturgass (BNG)
verkregen. BNG is gevestigd in Hammerfest (Noorwegen) en heeft een jaarlijkse omzet
van € 15 miljoen. In maart werd een 43%-belang verkregen in Molgas. Molgas is
gevestigd in Madrid (Spanje) en heeft een jaarlijkse omzet van € 60 miljoen.

Vooruitzichten
Aangezien de nettowinst voor een belangrijk deel wordt bepaald door de resultaten van de
beursgenoteerde ondernemingen en mogelijke boekwinsten en -verliezen, doen wij geen
uitspraak over de verwachte winst over het jaar 2015.
Financiële agenda
Notering ex-dividend
Dividend record datum
Keuzeperiode contanten/aandelen
(bij geen keuze worden aandelen uitgekeerd)
Bepaling en bekendmaking omwisselverhouding dividend
Plaatsing van aandelen en betaling contant dividend
Publicatie resultaten eerste halfjaar 2015
Tussentijdse verklaring
Publicatie voorlopige nettovermogenswaarde
Publicatie jaarresultaten 2015
Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en tussentijdse verklaring

20 mei 2015
21 mei 2015
22 mei- 11 juni 2015
(15.00u)
11 juni 2015 (na beurs)
18 juni 2015
27 augustus 2015
18 november 2015
21 januari 2016
31 maart 2016
18 mei 2016

HAL Holding N.V.
18 mei 2015
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