Persbericht

HAL

NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET € 950 MILJOEN
DIVIDENDVOORSTEL VAN € 3,00 PER AANDEEL
De nettovermogenswaarde van HAL Holding N.V. is in 2005 volgens de voorlopige
cijfers met circa € 950 miljoen gestegen. Rekening houdend met het betaalde dividend
over 2004 van € 115 miljoen, steeg de nettovermogenswaarde tot circa € 2.835 miljoen
per 31 december 2005 (€ 44,51 per aandeel, vóór dividend over 2005) vergeleken met
€ 2.000 miljoen (€ 31,41 per aandeel, vóór dividend) per 31 december 2004. Deze
stijging werd met name veroorzaakt door de waardetoename van de beursgenoteerde
minderheidsbelangen. In deze nettovermogenswaarde zijn de beursgenoteerde
deelnemingen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde opgenomen en de nietbeursgenoteerde investeringen tegen boekwaarde. Op 28 maart 2006 zal informatie
worden gegeven over de geschatte waarde van de niet-genoteerde deelnemingen.
Voorgesteld zal worden over 2005 een dividend van € 3,00 per aandeel in contanten uit te
keren (2004: € 1,80).
De gecontroleerde resultaten over 2005 zullen, na de vergadering van de Raad van
Commissarissen en Raad van Bestuur, op 28 maart 2006 bekend worden gemaakt.
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Investeringen en desinvesteringen

Het afgelopen jaar zijn de optiek-retailactiviteiten verder uitgebreid.
Eind juni zijn overeenkomsten getekend voor de acquisitie van een 70%-belang in
RedStar Optical Co., een Chinese optiekketen die eind 2005 in en rondom Shanghai 113
winkels exploiteerde waarvan 64 op basis van franchise-overeenkomsten. De omzet over
2005 bedroeg € 11 miljoen. De transactie wordt binnenkort afgerond.
Begin december werd een belang van 94,7% verkregen in F-O Optika-Fotó, een
optiekketen met 102 winkels in Hongarije, waarvan 12 via een franchiseovereenkomst,
16 in Polen en 12 in Tsjechië. De onderneming heeft een jaarlijkse omzet van ongeveer
€ 35 miljoen.
Eind december verkreeg HAL een belang van 25% in de Russische optiekketen
Lensmaster. De resterende 75% zal in de periode van 2008-2011 worden verkregen,
gebaseerd op de resultaten in die jaren. Lensmaster exploiteert 26 winkels in Moskou en
had een omzet over 2005 van € 13 miljoen.
Tevens werden de belangen in de bestaande investeringen uitgebreid. Op 5 januari 2005
verkreeg HAL het 21%-belang van Luxottica Group in Pearle Europe B.V. Het belang
van HAL in Pearle Europe bedraagt thans 98,7%.
Daarnaast is begin december het belang in de Franse optiekketen GrandVision S.A,
uitgebreid van 68% tot 100% als gevolg van de aankoop van aandelen van de
oprichters/aandeelhouders en het management van de onderneming.

In augustus heeft HAL haar 69,6%-belang in Poipu Resort Partners voor $ 15 miljoen
verkocht. Op de verkoop van dit vakantie-resort werd een boekwinst van ongeveer € 7
miljoen behaald.
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Begin december verkocht Koninklijke Ahrend N.V. , een 77%-dochteronderneming van
HAL, haar kantoorartikelendivisie aan Lyreco. HAL heeft op deze transactie een
boekwinst van ongeveer € 50 miljoen gerealiseerd.
In december werd het Shorewood appartementencomplex (nabij Seattle) verkocht. Deze
verkoop resulteerde in een boekwinst (na belastingen) van ongeveer € 30 miljoen.

Raad van Commissarissen

Aan het einde van de komende aandeelhoudersvergadering zullen de heren H. Langman
en J.M. Schröder, in verband met het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens, terugtreden
als lid van de Raad van Commissarissen. Aan de aandeelhouders zal worden voorgesteld
om de heren P.J. Kalff en M.P.M. de Raad tot commissaris te benoemen teneinde in de
ontstane vacatures te voorzien. De heer S.E. Eisma zal de heer H.Langman opvolgen als
voorzitter.

1 februari 2006

HAL HOLDING N.V.
4, AVENUE DE LA COSTA, MC 98000 MONACO
TEL: (377) 92 16 75 79 FAX: (377) 93 25 54 34

3

