Persbericht

HAL

NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET ONGEVEER
€ 830 MILJOEN (20%)
DIVIDENDVOORSTEL VAN € 2,00 PER AANDEEL
In 2008 is, volgens de voorlopige cijfers, de nettovermogenswaarde van HAL Holding
N.V. met 20% ofwel circa € 830 miljoen (€ 13,06 per aandeel) gedaald. Na aftrek van
het dividend over 2007 (€ 206 miljoen) en rekening houdend met de verkoop van
eigen aandelen (€ 2 miljoen) daalde de nettovermogenswaarde van € 4.354 miljoen
per 31 december 2007 (€ 68,56 per aandeel) tot € 3.320 miljoen per 31 december
2008 (€ 52,25 per aandeel). In deze nettovermogenswaarde zijn de beursgenoteerde
investeringen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde opgenomen en de
niet-beursgenoteerde investeringen tegen boekwaarde.
Op 25 maart 2009 worden de door de externe accountant gecontroleerde resultaten
over 2008 gepubliceerd en zal informatie worden gegeven over geschatte waarde van
de niet-beursgenoteerde deelnemingen per 31 december 2008. Eind december 2007
bedroeg het positieve verschil tussen geschatte waarde en de boekwaarde van de nietbeursgenoteerde investeringen, op basis van de uitgangspunten en veronderstellingen
zoals uiteengezet in het jaarverslag 2007, € 1.287 miljoen (€ 20,26 per aandeel).
De daling in de aandelenkoersen van de beursgenoteerde minderheidsbelangen had,
rekening houdend met ontvangen dividenden, in 2008 een negatief effect op de
nettovermogenswaarde van € 975 miljoen.
In overeenstemming met het dividendbeleid zal in de aandeelhoudersvergadering op
19 mei worden voorgesteld over 2008 een dividend van € 2,00 per aandeel in
contanten uit te keren (2007: € 3,25).

Op de financiële informatie genoemd in dit persbericht is geen accountantscontrole
toegepast.
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Investeringen in 2008
De optiek-retailactiviteiten zijn gedurende 2008 verder uitgebreid.
Pearle Europe (98% HAL) is een overeenkomst aangegaan met Reliance Retail, een
dochteronderneming van Reliance Industries Limited, om een joint venture op te
zetten voor de optiekmarkt in India. Pearle verkreeg ook optiekketens in Bulgarije (12
winkels) en Luxemburg (4 winkels).
In mei heeft GrandVision S.A. (99,7% HAL) de activiteiten gekocht van de G C
Bateman Group, een optiekketen in Engeland. Bateman exploiteert 68 winkels en
heeft een jaarlijkse omzet van ongeveer € 30 miljoen. In juni verkreeg GrandVision
de MasVision Group, een Spaanse optiekketen. MasVision exploiteert thans 14 eigen
winkels en een netwerk van 252 “partner” winkels. GrandOptical en MasVision
exploiteren gezamenlijk 280 winkels in Spanje. De totale netto-winkelomzet van deze
vestigingen bedraagt circa € 80 miljoen.
HAL verkreeg in augustus de aandelen van de Chileense optiekketen Rotter y Krauss.
De onderneming is gevestigd in Santiago en heeft thans 45 eigen winkels en 78
verkooppunten in warenhuizen door het hele land. Rotter y Krauss had over 2008 een
netto-omzet van ongeveer € 26 miljoen.
In 2008 werd het belang in de in Moskou gevestigde optiekketen Lensmaster in twee
tranches uitgebreid van 32% naar 81%.
De optiek-retailactiviteiten in Turkije werden in 2008 uitgebreid door de acquisitie
van twee ketens met in totaal 13 winkels.
In december zijn de optiek- retailactiviteiten in Brazilië en Chili overgedragen aan
Pearle Europe.

De retailactiviteiten op het gebied van hoortoestellen werden in 2008 eveneens
uitgebreid door de acquisitie van 73 winkels in Europa. De gezamenlijke omzet van
deze winkels bedraagt op jaarbasis circa € 20 miljoen.
In juli werd de overname van een 100%- belang in Applicazioni Rivestimenti Plastici
Affini A.R.P.A. S.p.A. (“Arpa”) afgerond. Arpa is een Italiaanse producent van HighPressure- Laminate (HPL) producten die over 2008 een netto-omzet van ongeveer
€ 80 miljoen had.
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In oktober werd een 100%-belang verworven in de ChampionChip Groep. Deze groep
is wereldwijd actief op het gebied van de ontwikkeling en productie van
sportidentificatie- en tijdmetingsapparatuur voor sportevenementen zoals hardlopen
en wielrennen. De jaarlijks omzet bedraagt ongeveer € 8 miljoen. De activiteiten van
ChampionChip zullen worden gecombineerd met die van AMB i.t. Holding B.V.
AMB is ook actief op het gebied van tijdwaarnemingsapparatuur, maar dan
voornamelijk voor gemotoriseerde sporten. In april is het belang van HAL in AMB
uitgebreid van 30% naar 100%.

In mei verkreeg HAL voor USD 5 miljoen (€ 4 miljoen) een perceel grond in de
omgeving van Seattle. Dit perceel wordt gehouden ter verdere ontwikkeling.
Financiële agenda
Publicatie jaarresultaat 2008

25 maart 2009

Aandeelhoudersvergadering HAL Trust
en tussentijdse verklaring

19 mei 2009

Ex-dividend datum

21 mei 2009

Record datum

25 mei 2009

Betaaldatum dividend

28 mei 2009

Publicatie halfjaarcijfers 2009

28 augustus 2009

Tussentijdse verklaring

16 november 2009

HAL Holding N.V.
28 januari 2009
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