Persbericht

HAL

NETTO VERMOGENSWAARDE STEEG MET ONGEVEER
€ 1,3 MILJARD (22%)
DIVIDENDVOORSTEL VAN € 3,90 PER AANDEEL

Nettovermogenswaarde
Op basis van de voorlopige cijfers over 2012 is de nettovermogenswaarde van HAL
Holding N.V. met circa € 1,3 miljard gestegen (22%) vertegenwoordigend € 19,00 per
aandeel, vergeleken met een stijging van € 157 miljoen (3%) in 2011 (€ 2,37 per
aandeel).
De nettovermogenswaarde steeg van € 5.976 miljoen per 31 december 2011 (€ 88,83
per aandeel) tot € 7.224 miljoen per 31 december 2012 (€ 104,11 per aandeel),
rekening houdend met het contante gedeelte van het dividend over 2011 (€ 52
miljoen).
De berekening van de nettovermogenswaarde is gebaseerd op de marktwaarde van de
beursgenoteerde minderheidsbelangen en de liquiditeitenportefeuille en op de
boekwaarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen.
Op 27 maart 2013 worden de door de externe accountant gecontroleerde resultaten
over 2012 gepubliceerd en zal informatie worden gegeven over geschatte waarde van
de niet-beursgenoteerde ondernemingen per 31 december 2012. Eind december 2011
bedroeg het positieve verschil tussen geschatte waarde en de boekwaarde van de nietbeursgenoteerde ondernemingen, op basis van de uitgangspunten en
veronderstellingen zoals uiteengezet in het jaarverslag 2011, € 614 miljoen (€ 8,85 per
aandeel gebaseerd op het huidige aantal uitstaande aandelen).
De informatie in dit persbericht is niet door een externe accountant gecontroleerd.
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Optiekretailondernemingen
De vergelijkbare winkelomzet, gebaseerd op constante wisselkoersen, is in 2012 met
0,7% gestegen vergeleken met een stijging van 0,1% in 2011. Het bedrijfsresultaat
van de optiekretailondernemingen over 2012 zal op 27 maart 2013 worden
bekendgemaakt.

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 voorgesteld worden om over 2012 een
dividend uit te keren van € 3,90 per aandeel (2011: € 3,40), betaalbaar in aandelen
tenzij een aandeelhouder uitdrukkelijk te kennen geeft een uitkering in contanten te
willen ontvangen. Aandeelhouders die gezamenlijk circa 70% van HAL Trust bezitten
hebben aangegeven dat zij niet om betaling van het dividend in contanten zullen
verzoeken.
Financiële agenda
De financiële agenda 2013 is in de bijlage bij dit persbericht opgenomen.
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FINANCIELE AGENDA 2013

Publicatie jaarresultaten 2012

27 maart 2013

Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en
tussentijdse verklaring

16 mei 2013

Notering ex-dividend

20 mei 2013

Dividend record datum

22 mei 2013

Keuzeperiode contanten/aandelen
(bij geen keuze worden aandelen uitgekeerd)

23 mei- 12 juni 2013
(15.00 uur)

Bepaling en bekendmaking
omwisselverhouding dividend

12 juni 2013 (na beurs)

Plaatsing van aandelen en
betaling contant dividend

19 juni 2013

Publicatie resultaten eerste halfjaar 2013

28 augustus 2013

Tussentijdse verklaring

14 november 2013
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