Persbericht

HAL

TRADING UPDATE DERDE KWARTAAL
Nettovermogenswaarde
De nettovermogenswaarde, gebaseerd op de marktwaarde van de beursgenoteerde
minderheidsbelangen en de liquiditeitenportefeuille en de boekwaarde van de nietbeursgenoteerde ondernemingen is gedurende de eerste 9 maanden van 2014 met € 304
miljoen gestegen. Rekening houdend met het contante gedeelte van het dividend over
2013 (€ 18 miljoen) en de netto aankoop van eigen aandelen (€ 9 miljoen) steeg de
nettovermogenswaarde van € 7.326 miljoen (€ 102,38 per aandeel) per 31 december
2013 tot € 7.603 miljoen (€ 102,74 per aandeel) per 30 september 2014.
De nettovermogenswaarde omvat niet het positieve verschil tussen geschatte waarde en
boekwaarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen. Dit verschil wordt jaarlijks
berekend en bedroeg eind 2013 € 703 miljoen (€ 9,82 per aandeel) op basis van de
uitgangspunten en veronderstellingen zoals uiteengezet in het jaarverslag 2013.
Per 14 november 2014 was de waarde van de belangen in beursgenoteerde
minderheidsbelangen en de liquiditeitenportefeuille met € 220 miljoen gedaald sinds 30
september 2014 (€ 2,97 per aandeel).
De informatie in dit persbericht is niet door een externe accountant gecontroleerd.

Vooruitzichten
In augustus is bekend gemaakt dat een beursgang (IPO) van aandelen GrandVision op
Euronext Amsterdam wordt voorbereid en dat deze beursgang op zijn vroegst eind
november 2014 zijn beslag zou kunnen krijgen. De voorbereidende fase van de IPO is
vrijwel afgerond. Wij verwachten nu dat, onder meer afhankelijk van marktHAL HOLDING N.V.
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omstandigheden, deze beursgang in 2015 plaats zou kunnen vinden. De voorgenomen
IPO betreft een “secondary offering” waarin 20-25% van de aandelen GrandVision
worden aangeboden.
Aangezien 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 winst over het jaar 2014.

Beursgenoteerde ondernemingen
Eind september bedroeg de beurswaarde van de belangen in beursgenoteerde
ondernemingen (Koninklijke Vopak N.V., Koninklijke Boskalis Westminster N.V.,
Safilo Group S.p.A. en SBM Offshore N.V.) € 5,2 miljard vergeleken met € 5,1 miljard
eind 2013. Deze stijging is het netto resultaat van een hogere aandelenkoers van Boskalis
en een lagere aandelenkoers van Safilo.

Optiek retail
De omzet van de optiek-retailondernemingen bedroeg over de eerste negen maanden van
2014 € 2.140 miljoen (2013, herzien: € 2.016 miljoen). Dit vertegenwoordigt een
toename van € 124 miljoen (6,2%). Exclusief het effect van acquisities (€ 38 miljoen) en
wisselkoersveranderingen (negatief € 28 miljoen), steeg de omzet met € 114 miljoen
(5,7%). De omzet over het derde kwartaal bedroeg € 734 miljoen (2013, herzien: € 679
miljoen).
De vergelijkbare winkelomzet over de eerste negen maanden, gebaseerd op constante
wisselkoersen, steeg met 4,0% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar (2013, herzien:
1,9%). De vergelijkbare winkelomzet over het derde kwartaal steeg met 4,2% (2013,
herzien: 2,9%). 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) van de optiek-retailondernemingen
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bedroeg over het de eerste negen maanden € 265 miljoen (2013, herzien: € 223 miljoen).
Het bedrijfsresultaat over het derde kwartaal bedroeg € 95 miljoen (2013, herzien: € 87
miljoen). De omzet en het bedrijfsresultaat van de optiek-retailondernemingen over 2013
zijn herzien in verband met de toepassing van IFRS 10. Het positieve effect van de
herziening op de omzet en het bedrijfsresultaat over de eerste negen maanden 2013
bedroeg respectievelijk € 107 miljoen en € 15 miljoen.
Overige niet genoteerde ondernemingen
De omzet van de overige niet-genoteerde ondernemingen bedroeg over de eerste negen
maanden € 1.225 miljoen (2013, herzien: € 1.156 miljoen). Dit betekent een stijging van
€ 69 miljoen (6,0%). Exclusief het effect van acquisities en desinvesteringen (€ 22
miljoen) en wisselkoersveranderingen (negatief € 4 miljoen) steeg de omzet van de
overige niet-genoteerde ondernemingen met € 51 miljoen (4,4%). Deze stijging was
voornamelijk het gevolg van hogere verkopen van AudioNova International B.V. en
PontMeyer N.V. De omzet over het derde kwartaal bedroeg € 413 miljoen (2013, herzien:
€ 382 miljoen).
De omzet van de overige niet-genoteerde ondernemingen over 2013 is herzien in verband
met de toepassing van IFRS 11. Het negatieve effect van de herziening op de omzet over
de eerste negen maanden van 2013 bedroeg € 5 miljoen. Er was geen effect op het
bedrijfsresultaat.
Investeringen
Vandaag is het belang in SBM Offshore N.V. verhoogd tot 15,01%. Eind juni bedroeg
dit belang 13,43%.
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Financiële agenda
Publicatie voorlopige nettovermogenswaarde

22 januari 2015

Publicatie jaarresultaten 2014

31 maart 2015

Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en
tussentijdse verklaring

18 mei 2015

Publicatie resultaten eerste halfjaar 2015

27 augustus 2015

Tussentijdse verklaring

18 november 2015

HAL Holding N.V.
18 november 2014
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