Persbericht

HAL

ONTWIKKELINGEN 2020

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 2020 € 12.479 miljoen
(€ 149,63 per aandeel), wat een daling van € 1.215 miljoen (€ 14,57 per aandeel) sinds
eind 2019 vertegenwoordigt. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere
aandelenkoersen van GrandVision, Boskalis en SBM Offshore. De
nettovermogenswaarde is vóór betaling van het voorgestelde dividend over 2019 (€ 5,80
per aandeel). Dit dividend is voor 50% betaalbaar in contanten en voor 50% in aandelen.
Gedurende de periode van 31 maart 2020 tot en met 15 mei 2020 werd de waarde van de
belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille met ongeveer
€ 90 miljoen (€ 1,08 per aandeel) positief beïnvloed door wijzigingen in beurskoersen.
De informatie in dit persbericht is niet door de externe accountant gecontroleerd of
beoordeeld.

Optiek-retail
De omzet over het eerste kwartaal bedroeg € 926 miljoen (2019: € 974 miljoen). Dit
vertegenwoordigt een daling van € 48 miljoen (4,9%). Exclusief het effect van acquisities
en tegen constante wisselkoersen, daalde de omzet met € 79 miljoen (8,0%).
In het eerste kwartaal daalde de vergelijkbare winkelomzet, gebaseerd op constante
wisselkoersen, met 8,2% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar (2019: 5,0%
stijging). Deze daling is het gevolg van het effect van COVID-19 gedurende de tweede
helft van maart. De stijging van de vergelijkbare winkelomzet tot en met februari bedroeg
5,5%. Als gevolg van de op 31 juli 2019 aangekondigde verkoop van het belang van
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HAL in GrandVision wordt deze dochtermaatschappij opgenomen als aangehouden voor
verkoop in overeenstemming met IFRS 5. Dientengevolge zijn amortisaties, impairments
en afschrijvingen per 31 juli 2019 beëindigd. 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) zoals
gerapporteerd door GrandVision, zonder dit effect van IFRS 5, bedroeg over het eerste
kwartaal € 41 miljoen (2019: € 107 miljoen).
Op 31 juli 2019 maakte HAL bekend dat de afronding van de verkoop van het
aandelenbelang van 76,72% in GrandVision binnen 12 tot 24 maanden na de
aankondiging werd verwacht. Samen met GrandVision en EssilorLuxottica werken wij
aan de nakoming van alle relevante verplichtingen volgens de transactiedocumentatie,
inclusief het verkrijgen van goedkeuring door verschillende mededingingsautoriteiten.
Wij zijn van mening dat de eerder genoemde tijdlijn nog altijd valide is. Zoals eerder
toegelicht is de afronding van de transactie onder meer afhankelijk van een nettoschuldpositie van GrandVision, op het moment van afronding van de transactie, van
minder dan € 993 miljoen, waarbij HAL het recht heeft om een potentiele hogere nettoschuldpositie door een kapitaalstorting te verminderen.
Eind maart 2020 bedroeg de beurswaarde van het 76,72% belang van HAL in
GrandVision € 4,9 miljard vergeleken met € 5,4 miljard eind 2019.

Beursgenoteerde ondernemingen
Eind maart bedroeg de beurswaarde van de minderheidsbelangen in beursgenoteerde
ondernemingen (Koninklijke Vopak, Koninklijke Boskalis Westminster, Safilo Group en
SBM Offshore) € 4,5 miljard vergeleken met € 5,0 miljard eind 2019. Het belang in SBM
Offshore is uitgebreid van 16,8% aan het einde van 2019 tot 20,81% op 31 maart 2020.
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Niet-beursgenoteerde ondernemingen
De omzet over het eerste kwartaal van de niet-genoteerde ondernemingen bedroeg € 774
miljoen (2019: € 629 miljoen). Dit vertegenwoordigt een stijging van € 145 miljoen
(23,1%), voornamelijk veroorzaakt door de acquisitie van Formica door Broadview
(97,4% HAL) in juni 2019. Exclusief het effect van acquisities en desinvesteringen en op
basis van constante wisselkoersen daalde de omzet van de niet-beursgenoteerde
ondernemingen met 0.2%. De omzet in de maand maart is voor een aantal nietbeursgenoteerde ondernemingen waaronder Koninklijke Ahrend, Atlas Professionals,
Broadview Holding, Flight Simulation Company en Sports Timing Holding significant
lager door de gevolgen van de uitbraak van COVID-19. Deze ongunstige ontwikkeling
heeft zich voortgezet na het einde van het eerste kwartaal. Het is onze verwachting dat de
omzet en het resultaat van de niet-beursgenoteerde ondernemingen voor 2020 significant
beïnvloed zullen worden door de verspreiding van COVID-19, waarbij de omvang van
het effect per onderneming zal variëren. Dit effect zal onder meer afhangen van de duur
van de beperkende maatregelen die door regeringen zijn genomen en het effect van de
crisis op het vertrouwen en de bestedingen van consumenten en bedrijven. De
deelnemingen hebben maatregelen genomen om de veiligheid en gezondheid van de
medewerkers en klanten te waarborgen alsmede hun bedrijfsvoering. Maatregelen zijn
genomen om de bedrijfskosten en niet-noodzakelijke investeringen te verminderen
alsmede het werkkapitaal te optimaliseren.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van HAL Trust zal gehouden worden op
woensdag 24 juni 2020. In verband met de openbare gezondheid, inclusief de gezondheid
van onze Aandeelhouders en medewerkers, wordt verlangd dat Aandeelhouders die aan
de vergadering wensen deel te nemen dit doen via een audio webcast. Voor verdere
details verwijzen wij naar de Kennisgeving aan Trustaandeelhouders die beschikbaar is
op de website van de Vennootschap (www.halholding.com).
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Vooruitzichten
Als gevolg van de onzekerheden omtrent de impact van COVID-19 en het feit dat 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 nettowinst over het jaar 2020.

HAL Holding N.V.
19 mei 2020

Dit persbericht is uitgegeven op 19 mei 2020 om 17:35u en bevat informatie met betrekking tot HAL Trust
die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Financiële agenda
Aandeelhoudersvergadering HAL Trust
Notering ex-dividend
Dividend record datum
Bepaling en bekendmaking omwisselverhouding dividend
Plaatsing van aandelen en betaling contant dividend
Publicatie resultaten eerste halfjaar 2020
Tussentijdse verklaring
Publicatie voorlopige nettovermogenswaarde
Publicatie jaarresultaten 2020
Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en tussentijdse verklaring

24 juni 2020
26 juni 2020
29 juni 2020
17 juli 2020 (na beurs)
24 juli 2020
27 augustus 2020
24 november 2020
28 januari 2021
30 maart 2021
19 mei 2021
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