Persbericht

HAL

NETTOVERMOGENSWAARDE STEEG MET ONGEVEER
€ 500 MILJOEN IN 2021
DIVIDENDVOORSTEL VAN € 5,70 PER AANDEEL
(50% IN CONTANTEN, 50% IN AANDELEN)
Nettovermogenswaarde
Op basis van de voorlopige cijfers over 2021 is de nettovermogenswaarde van HAL
Holding N.V. met circa € 500 miljoen gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
door de hogere waarde van GrandVision en een hogere beurswaarde van Boskalis. De
daling van de beurswaarde van Vopak had een negatief effect. Rekening houdend met
het contante gedeelte van het dividend over 2020 (€ 200 miljoen) en de koop van
eigen aandelen (€ 6 miljoen) bedroeg de nettovermogenswaarde per 31 december
2021 € 13.085 miljoen (€ 151,03 per aandeel) vergeleken met € 12.791 miljoen
(€ 149,93 per aandeel) eind 2020.
De berekening van de nettovermogenswaarde is gebaseerd op de marktwaarde van de
beursgenoteerde ondernemingen en de liquide portefeuille en op de boekwaarde van
de niet-beursgenoteerde ondernemingen. Op 30 maart 2022 worden de door de
externe accountant gecontroleerde resultaten over 2021 gepubliceerd. De informatie
in dit persbericht is niet door de externe accountant gecontroleerd of beoordeeld.

Dividend
Het dividendbeleid is, onvoorziene omstandigheden voorbehouden en mits de stand
van de liquide middelen dit toelaat, het dividend te baseren op 4% van de naar volume
gewogen gemiddelde decemberkoers in het jaar voorafgaande aan het jaar van de
dividenduitkering. Dientengevolge zal worden voorgesteld om over 2021 een
dividend per aandeel uit te keren van € 5,70 (2020: € 4,70) waarvan 50% in contanten
zal worden betaald en 50% in aandelen.
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Onroerend goed
In het vierde kwartaal van 2021 is HAL vier joint venture overeenkomsten aangegaan
voor de ontwikkeling van 318 appartementen en 31 woningen in de omgeving van
Seattle. De totale verwachte kosten bedragen $ 168 miljoen waarvan $ 57 miljoen
door HAL zal worden gefinancierd.
In december 2021 heeft een joint venture waarin HAL een 90% belang had een
kantoorgebouw op Mercer Island, een voorstad van Seattle, verkocht. Dit gebouw was
in april 2020 verkregen. De verkoop resulteerde in een verkoopopbrengst voor HAL
van € 46 miljoen en een boekwinst, voor belastingen, van € 25 miljoen.

Financiële agenda
De financiële agenda 2022 is in de bijlage bij dit persbericht opgenomen.

HAL Holding N.V.
27 januari 2022
17h35

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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FINANCIELE AGENDA 2022

Publicatie jaarresultaten 2021

30 maart 2022

Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en
update eerste kwartaal

18 mei 2022

Notering ex-dividend

20 mei 2022

Dividend record datum

23 mei 2022

Bepaling en bekendmaking
omwisselverhouding dividend

10 juni 2022 (na beurs)

Plaatsing van aandelen en
betaling contant dividend

17 juni 2022

Publicatie resultaten eerste halfjaar 2022

25 augustus 2022

Update derde kwartaal

23 november 2022
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