Persbericht

HAL

NETTOWINST OVER 2009 VAN € 347 MILJOEN
NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT
MET € 1.497 MILJOEN (45%)
De nettowinst over 2009 bedroeg € 347,2 miljoen, overeenkomend met € 5,46 per
aandeel, vergeleken met € 383,1 miljoen (€ 6,03 per aandeel) over 2008. Deze daling
was voornamelijk het gevolg van lagere resultaten van de niet-genoteerde
dochterondernemingen.

In 2009 is de nettovermogenswaarde met € 1.497 miljoen gestegen (€ 23,56 per
aandeel), vergeleken met een daling van € 809 miljoen (€ 12,74 per aandeel) in 2008.
Dit betekent een stijging van 45% (2008: daling van 19%). Na aftrek van het dividend
over 2008 (€ 127 miljoen) en rekening houdend met de verkoop van eigen aandelen
(€ 2 miljoen) steeg de nettovermogenswaarde van € 3.341 miljoen per 31 december
2008 (€ 52,58 per aandeel) tot € 4.713 miljoen (€ 74,14 per aandeel) per 31
december 2009. De stijging van de aandelenkoersen van de beursgenoteerde
ondernemingen en de van deze ondernemingen ontvangen dividenden had in 2009 een
positief effect op de nettovermogenswaarde van € 1.250 miljoen. In deze
nettovermogenswaarde zijn de beursgenoteerde ondernemingen en de
liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde opgenomen en de niet-beursgenoteerde
ondernemingen tegen boekwaarde.

Het positieve verschil tussen geschatte waarde en boekwaarde van de nietbeursgenoteerde ondernemingen op basis van de uitgangspunten en
veronderstellingen zoals uiteengezet in het jaarverslag, bedroeg per 31 december
2009 € 761 miljoen (€ 11,96 per aandeel), vergeleken met € 1.174 miljoen
(€ 18,47 per aandeel) per 31 december 2008.

HAL HOLDING N.V.
5, AVENUE DES CITRONNIERS, MC 98000 MONACO
TEL: (377) 92 16 75 79 FAX: (377) 93 25 54 34

1

Dividend
Het dividendbeleid is, onvoorziene omstandigheden voorbehouden en mits de stand
van de liquide middelen dit toelaat, het dividend te baseren op 4% van de gemiddelde
decemberkoers in het jaar voorafgaande aan het jaar van de dividenduitkering.
Dientengevolge bedraagt het voorgestelde dividend over 2009 € 2,85 per aandeel
(2008: € 2,00). Teneinde voldoende financiële flexibiliteit te behouden voor, onder
andere, mogelijke acquisities, is het voornemen om in elk van de komende jaren voor
te stellen dat het dividend (inclusief het dividend over 2009) in aandelen wordt
uitgekeerd, tenzij een aandeelhouder uitdrukkelijk te kennen geeft een uitkering in
contanten te willen ontvangen. Aandeelhouders die gezamenlijk 68% van HAL Trust
bezitten hebben aangegeven dat zij niet om betaling van het dividend in contanten
zullen verzoeken.

Vooruitzichten
Per 19 maart 2010 was de waarde van de belangen in beursgenoteerde ondernemingen
en de liquiditeitenportefeuille met € 120 miljoen (€ 1,89 per aandeel) gestegen in
vergelijking met eind 2009. 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 2010.

Investeringen
In mei werd een 32% (indirect) belang verkregen in de kantoorinrichtingactiviteiten
van Samas N.V. in de Benelux. Deze activiteiten worden sinds juli 2009 voortgezet
onder de naam ASPA (www.aspa.nl).

In het vierde kwartaal werd voor € 67 miljoen een belang van 17,5% verkregen in
Dockwise Ltd. De onderneming (www.dockwise.com) is actief op het gebied van
zwaar zeetransport en is genoteerd aan de effectenbeurzen van Oslo en Euronext
Amsterdam. Dockwise rapporteerde over 2009 een omzet van $ 478 miljoen
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(€ 334 miljoen) vergeleken met $ 457 miljoen (€ 326 miljoen) het jaar daarvoor. De
nettowinst over 2009 bedroeg $ 37 miljoen (€ 26 miljoen) vergeleken met $ 47
miljoen (€ 34 miljoen) over 2008. De marktwaarde van Dockwise bedroeg eind 2009
ongeveer € 450 miljoen.
In oktober werd overeenstemming bereikt over de acquisitie van een
minderheidsbelang in Safilo Group S.p.A (www.safilo.com), een in Padua (Italië)
gevestigde producent en distributeur van monturen en zonnebrillen, genoteerd aan de
effectenbeurs van Milaan (Italië). De onderneming rapporteerde over 2008 een omzet
van € 1.147 miljoen en een EBITDA (winst vóór rentelasten, afschrijvingen,
amortisatie, belastingen en incidentele lasten) van € 126 miljoen. De resultaten over
2009 zijn nog niet beschikbaar. De omzet over de negenmaandsperiode eindigend op
30 september 2009 bedroeg € 775 miljoen (2008: € 866 miljoen). EBITDA bedroeg
over deze periode € 55 miljoen (2008: € 102 miljoen).
De transactie bestond uit de volgende onderdelen:- In december 2009 verkreeg HAL voor  60 miljoen 50,6% van de uitstaande 9 ⅝%
Senior Notes, aflopend in 2013, uitgegeven door Safilo. De marktwaarde van deze
Notes bedroeg per 31 december 2009 € 91 miljoen (nominaal € 99 miljoen).
- In december 2009 verkreeg HAL tevens de optiekretailactiviteiten van Safilo in
Spanje en Australië voor € 13,7 miljoen. Het betreft in totaal 106 eigen winkels met
een jaarlijkse omzet van € 35 miljoen. De Spaanse activiteiten worden gecombineerd
met die van GrandVision. HAL heeft eveneens de optie om het 60% belang van Safilo
in Mexicaanse optiekretailactiviteiten over te nemen. Deze activiteiten bestaan uit 59
winkels met een jaarlijkse omzet van € 19 miljoen.
- In februari 2010 vond een onderhandse plaatsing van aandelen Safilo bij HAL plaats
voor € 13 miljoen;
- In februari 2010 participeerde HAL in een aandelenemissie door Safilo van € 250
miljoen.
Met de Safilo transactie was een totale investering van € 222 miljoen gemoeid. Het
belang van HAL in de onderneming bedraagt thans 37,2%.
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In december 2009 heeft Boskalis aandelen geëmitteerd voor € 230 miljoen. HAL heeft
voor 32,48% in deze emissie geparticipeerd.

Eveneens in december 2009 werd overeenstemming bereikt over de vergroting van
het belang in FD Mediagroep van 49,1% tot 98,25%. De transactie werd in januari
2010 afgerond. FD Mediagroep is de uitgever van “Het Financieele Dagblad” en
exploitant van het radiostation “BNR Nieuwsradio”. De omzet over 2009 bedroeg
€ 55 miljoen (2008: € 59 miljoen).

In maart 2010 werd een overeenkomst getekend voor de acquisitie van 25% van de
aandelen, inclusief een optie op een additioneel belang van 45%, in de Mexicaanse
optiekretailketen Grupo Opticó Lux. De optie om het belang tot 70% uit te breiden
kan na twee jaar worden uitgeoefend. Grupo Opticó Lux is gevestigd in Mexico stad
en heeft 69 eigen winkels, voornamelijk in Mexico stad en in enkele andere grote
steden in Mexico. De onderneming heeft circa 830 medewerkers en had over 2009
een netto-omzet van ongeveer MXN 637 miljoen (€ 37 miljoen). Naar verwachting
wordt de transactie in het tweede kwartaal van 2010 afgerond.

Eveneens in maart 2010, verkreeg AudioNova International, een dochteronderneming
van HAL actief op het gebied van verkoop van hoortoestellen, een 75% belang in
GEERS, een in Dortmund (Duitsland) gevestigde onderneming die eveneens actief is
op het gebied van verkoop van hoortoestellen.
De bestaande activiteiten van AudioNova in Duitsland werden gecombineerd met die
van GEERS. De combinatie exploiteert nu ongeveer 580 eigen gehoorwinkels,
voornamelijk in Duitsland, Zwitserland en Polen, met een jaarlijkse omzet van
ongeveer € 130 miljoen.
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Resultaten
De daling van de netto-omzet met € 115 miljoen tot € 3.448 miljoen was voornamelijk
het gevolg van een daling van de omzet van de overige niet- beursgenoteerde
ondernemingen (€ 170 miljoen). Deze daling deed zich met name voor bij PontMeyer
N.V. (€ 81 miljoen) en Koninklijke Ahrend N.V. (€ 89 miljoen). De omzet van de
optiek-retailondernemingen steeg met € 55 miljoen (2,8%) tot € 2.032 miljoen.
Rekening houdend met het negatief effect van wisselkoersveranderingen (€ 59
miljoen) en acquisities (€ 64 miljoen) bedroeg de omzetstijging 2,5%. De
vergelijkbare winkelomzet van de eigen winkels, gebaseerd op constante
wisselkoersen, daalde echter met 1,6 % (2008: stijging van 0,5%). Het
bedrijfsresultaat van de optiekretailondernemingen (gedefinieerd als de winst vóór
rentelasten, bijzondere en incidentele baten en lasten, belastingen en afschrijving
immateriële vaste activa) bedroeg € 250 miljoen (2008: € 278 miljoen).
Inkomsten uit deposito’s en effecten stegen met € 23 miljoen tot € 23 miljoen. Deze
stijging is het gevolg van enerzijds hogere boekwinsten als gevolg van de verkoop van
aandelen en anderzijds lagere rente-inkomsten als gevolg van zowel een lagere
rentestand als een lager gemiddeld uitstaand saldo.
De resultaten van minderheidsdeelnemingen stegen met € 11 miljoen tot € 199
miljoen, voornamelijk als gevolg van hogere resultaten van Koninklijke Vopak N.V.

Afschrijving en impairment immateriële vaste activa steeg met € 4 miljoen tot € 49
miljoen als gevolg van hogere voorzieningen voor permanente waardedaling op
immateriële vaste activa.

De resultaten over 2009 omvatten bijzondere en incidentele lasten van € 28 miljoen
waarvan € 10 miljoen bij PontMeyer N.V. en € 6 miljoen bij Koninklijke Ahrend
N.V.
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Financiële agenda
Aandeelhoudersvergadering HAL Trust
en tussentijdse verklaring

19 mei 2010

Ex-dividend datum

21 mei 2010

Keuzeperiode contanten/aandelen (bij geen keuze
worden aandelen uitgekeerd)

21 mei tot en met
10 juni 2010 (16.00 uur
Nederlandse tijd)

Record datum dividend

25 mei 2010

Publicatie halfjaarresultaten 2010

31 augustus 2010

Tussentijdse verklaring

16 november 2010

Publicatie voorlopige nettovermogenswaarde

24 januari 2011

Publicatie jaarresultaten 2010

24 maart 2011

Aandeelhoudersvergadering HAL Trust
en tussentijdse verklaring

18 mei 2011

Dit persbericht is gebaseerd op de opgemaakte, door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders nog goed te keuren, jaarrekening 2009. Bij de opgemaakte
jaarrekening 2009 heeft de externe accountant een goedkeurende verklaring verstrekt.
De jaarrekening 2009 wordt eind april beschikbaar gesteld.

HAL Holding N.V.
25 maart 2010
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Geconsolideerde balans
Per 31 december
x 1 miljoen euro, vóór voorgestelde winstverdeling

2009

2008

Activa
Vaste activa:
Materiële vaste activa
Onroerendgoedportefeuille
Immateriële vaste activa
Minderheidsdeelnemingen
Overige financiële activa
Latente belastingvorderingen

678,1
65,7
1.521,1
1.122,0
256,7
50,4

668,9
72,6
1.493,8
828,0
74,4
49,2

Totaal vaste activa

3.694,0

3.186,9

326,0
266,3
343,7
165,5
139,9
21,8

569,7
312,9
379,6
184,2
160,4
-

Totaal vlottende activa

1.263,2

1.606,8

Totaal activa

4.957,2

4.793,7

Passiva
Aandelenkapitaal
Overige reserves
Ingehouden winst

1,3
79,7
3.051,4

1,3
(23,3 )
2.829,5

Aandelenkapitaal en reserves bestemd
voor de aandeelhouders

3.132,4

2.807,5

72,2

94,2

3.204,6

2.901,7

Langlopende verplichtingen:
Voorzieningen
Langlopende schulden
Latente belastingverplichtingen

69,3
388,4
115,3

65,5
590,5
116,8

Totaal langlopende verplichtingen

573,0

772,8

Vlottende passiva:
Bankiers
Belastingen
Crediteuren
Nog te betalen kosten
Passiva aangehouden voor verkoop

513,3
35,6
229,0
394,5
7,2

420,1
14,0
271,9
413,2
-

Totaal vlottende passiva

1.179,6

1.119,2

Totaal eigen vermogen en passiva

4.957,2

4.793,7

Vlottende activa:
Deposito’s en effecten
Debiteuren
Voorraden
Overige vlottende activa
Liquide middelen
Activa aangehouden voor verkoop

Aandeel derden
Totaal vermogen
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
Voor het jaar eindigend op 31 december

x 1 miljoen euro

2008

2009

Netto-omzet
Inkomsten uit deposito’s en effecten
Boekwinsten op verkoop activa
Resultaten minderheidsdeelnemingen
Resultaten overige financiële activa
Resultaten uit onroerendgoedactiviteiten

3.447,8
22,9
2,8
199,0
0,7
7,7

3.562,5
(0,2)
11,8
187,9
0,7
7,7

Totaal opbrengsten

3.680,9

3.770,4

1.227,8
978,7

1.317,6
956,0

130,4
49,3
853,7

114,5
45,1
845,1

3.239,9

3.278,3

Bedrijfsresultaat

441,0

492,1

Rentelasten

(47,5)

(53,8)

Nettowinst vóór belastingen

393,5

438,3

Belastingen

(51,4)

(43,5)

Nettowinst boekjaar

342,1

394,8

347,2

383,1

Kosten van grond- en hulpstoffen en
mutatie van voorraden
Personeelskosten
Afschrijving en impairment materiële vaste activa en
onroerendgoedportefeuille
Afschrijving en impairment immateriële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Totaal kosten

Toerekening resultaat:
Aandeelhouders
Aandeel derden in resultaat van geconsolideerde
deelnemingen

(5,1)

11,7

342,1

394,8

63.554

63.521

- gewoon en verwaterd

5,46

6,03

Dividend per aandeel (in euro’s)

2,85*

2,00

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (in duizenden)
Winst per aandeel toe te rekenen aan de
aandeelhouders gedurende het boekjaar
(in euro’s per aandeel)

* Voorstel
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