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NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 10% IN 2004
VOORGESTELD DIVIDEND VAN € 1,80 PER AANDEEL (+24%)

De nettovermogenswaarde van HAL Holding N.V. is in 2004 volgens de voorlopige
cijfers met circa € 185 miljoen (10%) gestegen tot circa € 1.975 miljoen en bedroeg per
31 december 2004 € 31,01 per aandeel (vóór voorgestelde winstverdeling) vergeleken
met € 28,15 eind 2003. Deze stijging werd met name veroorzaakt door de waardetoename van de beursgenoteerde minderheidsbelangen.
Voorgesteld wordt over 2004 een bedrag van € 1,80 per aandeel in contanten uit te
keren (2003: € 1,45). Dit betekent een voortzetting van het in het verleden gevoerde
dividendbeleid waarbij de uitkering ongeveer 6% van de aandelenkoers aan het begin
van het jaar van uitkering bedroeg.
Wij doen geen uitspraak over het resultaat over 2004 aangezien dit in belangrijke mate
beïnvloed wordt door de resultaten van de beursgenoteerde minderheidsbelangen die
nog niet gepubliceerd zijn. Deze resultaten hebben geen invloed op de nettovermogenswaarde op basis van marktwaarde per 31 december 2004. In de nettovermogenswaarde
zijn de beursgenoteerde deelnemingen en de liquiditeitenportefeuille opgenomen tegen
marktwaarde en de niet-genoteerde deelnemingen tegen boekwaarde.
Definitieve resultaten over 2004 alsmede het verschil tussen de geschatte waarde en de
boekwaarde van de niet-genoteerde deelnemingen zullen op 31 maart 2005 bekend
worden gemaakt.
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Investeringen en desinvesteringen
Op 20 februari 2004 heeft HAL samen met het management van GrandVision S.A. een
openbaar bod uitgebracht op alle uitstaande aandelen van deze Franse optiek-retailonderneming. Dit geslaagde bod waardeerde de onderneming op ongeveer € 620
miljoen (inclusief € 65 miljoen bankschuld). HAL heeft momenteel een belang van 68%
in GrandVision. De onderneming heeft circa 500 winkels voornamelijk in Frankrijk en
het Verenigd Koninkrijk en een jaarlijkse omzet van ruim € 600 miljoen.
In november werd een 20%-belang verkregen in Kempen & Co. N.V., een Nederlandse
merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance.
In januari 2005 verkreeg HAL het 21%-belang van Luxottica Group in Pearle Europe
B.V. voor € 144 miljoen. Luxottica Group verkreeg de controle over dit belang als
gevolg van de acquisitie in oktober 2004 van Cole National Corporation. Het belang van
HAL in Pearle Europe bedraagt thans circa 99% .
Als onderdeel van de beursgang van NavTeq Corporation in augustus, heeft NavPart,
het consortium van financiële investeerders waarin HAL een belang van 20% heeft, een
gedeelte van haar aandelen in NavTeq verkocht. Deze transactie resulteerde in een
boekwinst voor HAL van circa € 10 miljoen. Het resterende economisch belang van
HAL eind 2004 in NavTeq vertegenwoordigt ongeveer 500.000 aandelen met een
marktwaarde van € 17 miljoen.
Als gevolg van het succesvolle openbaar bod van Luxottica Group op alle uitstaande
aandelen Cole National Corporation realiseerde HAL een winst van ongeveer € 62
miljoen op de verkoop van haar 19%-belang in deze onderneming. De transactie werd in
oktober afgerond.
26 januari 2005
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