Persbericht

HAL

UPDATE DERDE KWARTAAL
Nettovermogenswaarde
De nettovermogenswaarde, gebaseerd op de marktwaarde van de beursgenoteerde
ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille en de boekwaarde van de nietbeursgenoteerde ondernemingen, is gedurende de eerste negen maanden van 2020 met
€ 1.218 miljoen gedaald. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere
beurswaarden van GrandVision en Boskalis. Rekening houdend met het contante
gedeelte van het dividend over 2019 (€ 242 miljoen) en de aankoop van eigen aandelen
(€ 3 miljoen) bedroeg de nettovermogenswaarde op 30 september 2020 € 12.231 miljoen
(€ 143,37 per aandeel) vergeleken met € 13.694 miljoen (€ 164,20 per aandeel) per 31
december 2019.
Per 20 november 2020 was de waarde van de beursgenoteerde ondernemingen en de
liquiditeitenportefeuille met € 360 miljoen gestegen ten opzichte van 30 september 2020
(€ 4,22 per aandeel).
De informatie in dit persbericht is niet door de externe accountant gecontroleerd of
beoordeeld.
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Beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen
Eind september bedroeg de beurswaarde van de belangen in beursgenoteerde
minderheidsdeelnemingen (Koninklijke Vopak N.V., Koninklijke Boskalis Westminster
N.V., Safilo Group S.p.A. en SBM Offshore N.V.) € 4,6 miljard vergeleken met € 5,0
miljard eind 2019.
Optiek-retail
De omzet bedroeg over de eerste negen maanden van 2020 € 2.500 miljoen (2019:
€ 3.040 miljoen). Dit vertegenwoordigt een afname van € 540 miljoen (17,8%). Exclusief
het effect van acquisities en wisselkoersveranderingen daalde de omzet met 18,3%. De
vergelijkbare winkelomzet over de eerste negen maanden, gebaseerd op constante
wisselkoersen, daalde met 18,9% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar (2019:
stijging van 3,9%). Deze daling is het gevolg van het effect van COVID-19 vanaf de
tweede helft van maart. Dit resulteerde in lager winkelbezoek en tijdelijke sluiting van
winkels. Eind juli waren de winkelnetwerken in de meeste Europese landen en de
Verenigde Staten geopend. Eind september was dit het geval voor vrijwel alle winkels.
De omzet over het derde kwartaal bedroeg € 1.047 miljoen (2019: € 1.045 miljoen).
Exclusief het effect van acquisities en wisselkoersveranderingen steeg de omzet over het
derde kwartaal met 1,5%. De vergelijkbare winkelomzet over het derde kwartaal steeg
met 0,8% (2019: toename van 4,0%). GrandVision rapporteerde een bedrijfsresultaat
(gedefinieerd als de winst vóór rentelasten, bijzondere en incidentele baten en lasten,
belastingen en afschrijving immateriële vaste activa, maar inclusief afschrijving van
software) over de eerste negen maanden van € 153 miljoen (2019: € 369 miljoen). Het
bedrijfsresultaat over het derde kwartaal bedroeg € 176 miljoen (2019: € 132 miljoen).
Eind september 2020 bedroeg de beurswaarde van het 76,72% belang in GrandVision
€ 4,7 miljard (eind 2019: € 5,4 miljard).
Op 31 juli 2019 maakte HAL bekend dat de afronding van de verkoop van haar 76,72%
belang in GrandVision aan EssilorLuxottica vóór 31 juli 2021 zou plaatsvinden. Samen
met GrandVision en EssilorLuxottica werken we aan de afronding van alle vereiste
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stappen volgens de transactiedocumentatie waaronder het verkrijgen van de benodigde
goedkeuringen van de mededingingsautoriteiten. Goedkeuring is inmiddels verkregen in
de Verenigde Staten, Colombia, Brazilië en Mexico. De transactie wordt nog beoordeeld
in de EU, Chili en Turkije.
HAL is op 30 juli 2020 een arbitrageprocedure tegen EssilorLuxottica gestart in verband
met bovengenoemde transactie teneinde nakoming van de verplichtingen van
EssilorLuxottica uit hoofde van de transactie te waarborgen.
Op 4 september 2020 maakte EssilorLuxottica bekend beroep aan te teken tegen de
gerechtelijke uitspraak van 24 augustus 2020 waarmee toegang tot informatie van
GrandVision werd ontzegd. Deze informatie was verzocht in het kader van vermeende
overtredingen door GrandVision van haar verplichtingen uit hoofde van de support
agreement in verband met de maatregelen die GrandVision heeft genomen om de impact
van COVID-19 op haar bedrijfsvoering te beperken.

Niet genoteerde ondernemingen
De omzet van de niet-genoteerde ondernemingen bedroeg over de eerste negen maanden
van 2020 € 2.320 miljoen (2019: € 2.139 miljoen). Dit betekent een stijging van € 181
miljoen (8,5%). Exclusief het effect van acquisities (met name Van Wijnen in augustus
2020 en Formica in juni 2019) en wisselkoersveranderingen daalde de omzet van de nietgenoteerde ondernemingen met € 168 miljoen (7,9%). De omzet over het derde kwartaal
bedroeg € 844 miljoen (2019: € 798 miljoen). Exclusief het effect van acquisities en
wisselkoersveranderingen daalde de omzet over het derde kwartaal met 8,9%.
De omzet van een aantal ondernemingen zoals Broadview Holding, Atlas Professionals
en Koninklijke Ahrend werd significant beïnvloed door de gevolgen van de COVID-19
pandemie. Daarentegen steeg de omzet van Timber and Building Supplies Holland en
Coolblue (niet geconsolideerd).
Op 3 november 2020 werd de ondertekening bekendgemaakt van overeenkomsten voor
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de acquisitie van 60% van de aandelen in T.B.T. B.V. (‘Stolze’) en de acquisitie van 24%
van de aandelen in PD Greenhouse Beheer B.V. (‘Prins Group’). Stolze en Prins Group
zijn beide mondiaal actief in de kassenbouw. De afronding van beide transacties is nog
onderhevig aan gebruikelijke voorwaarden voor transacties van deze aard, inclusief
goedkeuring door de mededingingsautoriteiten, en wordt in het eerste kwartaal van 2021
verwacht.
Op 17 november 2020 werd de verkoop van Flight Simulation Company bekend gemaakt
tegen een prijs in contanten van ongeveer € 70 miljoen. Op de verkoop werd een
boekwinst van ongeveer € 55 miljoen gerealiseerd.

Vooruitzichten
Gezien de onzekerheden met betrekking tot het effect van COVID-19 inclusief het effect
van de tweede golf en het feit dat de nettowinst voor een belangrijk deel wordt bepaald
door de resultaten van de beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen en mogelijke
boekwinsten en -verliezen, doen wij geen uitspraak over de verwachte winst over het jaar
2020.
Financiële agenda
Publicatie voorlopige nettovermogenswaarde
Publicatie jaarresultaten 2020
Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en
tussentijdse verklaring
Publicatie resultaten eerste halfjaar 2021
Tussentijdse verklaring

28 januari 2021
30 maart 2021
19 mei 2021
26 augustus 2021
24 november 2021

HAL Holding N.V.
24 november 2020
17u35

Dit persbericht bevat informatie met betrekking tot HAL Trust die kwalificeert als voorwetenschap in de
zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.
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