Persbericht

HAL

TRADING 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 9 maanden van 2015 met
€ 4.347 miljoen gestegen. Deze stijging is voor € 4.217 miljoen het gevolg van de
beursnotering van GrandVision aan Euronext Amsterdam op 6 februari 2015. De waarde
van het belang van HAL in GrandVision gebaseerd op de IPO prijs bedroeg € 5.016
miljoen. De boekwaarde bedroeg eind 2014 € 799 miljoen.
Rekening houdend met het contante gedeelte van het dividend over 2014 (€ 21 miljoen)
en de aankoop van eigen aandelen (€ 2 miljoen) steeg de nettovermogenswaarde van
€ 7.678 miljoen (€ 103,71 per aandeel) per 31 december 2014 tot € 12.002 miljoen
(€ 157,36 per aandeel) per 30 september 2015.
Per 13 november 2015 was de waarde van de belangen in beursgenoteerde
ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille met € 650 miljoen toegenomen sinds 30
september 2015 (€ 8,53 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.) € 4,5 miljard vergeleken met € 5,2
miljard eind 2014. Deze daling is voornamelijk het resultaat van een lagere aandelenkoers
van Koninklijke Vopak N.V. en Koninklijke Boskalis Westminster N.V.

Optiek-retail
De omzet bedroeg over de eerste negen maanden van 2015 € 2.419 miljoen (2014:
€ 2.140 miljoen). Dit vertegenwoordigt een toename van € 279 miljoen (13,0%).
Exclusief het positieve effect van acquisities (€ 130 miljoen) en
wisselkoersveranderingen (€ 16 miljoen), steeg de omzet met € 133 miljoen (6,2%). De
omzet over het derde kwartaal bedroeg € 808 miljoen (2014: € 734 miljoen).
De vergelijkbare winkelomzet over de eerste negen maanden, gebaseerd op constante
wisselkoersen, steeg met 4,8% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar (2014: 4,0%).
De vergelijkbare winkelomzet over het derde kwartaal steeg met 3,6% (2014: 4,2%). 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 bedroeg over de eerste
negen maanden € 311 miljoen (2014: € 265 miljoen). Het positieve effect van
wisselkoersveranderingen en acquisities op het bedrijfsresultaat was € 15 miljoen. Het
bedrijfsresultaat over het derde kwartaal bedroeg € 112 miljoen (2014: € 95 miljoen).
Eind september 2015 bedroeg de beurswaarde van het 76,72% belang in GrandVision
€ 4.476 miljoen.
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Niet genoteerde ondernemingen
De omzet van de niet-genoteerde ondernemingen bedroeg over de eerste negen maanden
€ 1.400 miljoen (2014: € 1.225 miljoen). Dit betekent een stijging van € 175 miljoen
(14,3%). Exclusief het positieve effect van acquisities (€ 85 miljoen) en
wisselkoersveranderingen (€ 29 miljoen) steeg de omzet van de niet-genoteerde
ondernemingen met € 61 miljoen (5,0%). Deze stijging was voornamelijk het gevolg van
hogere verkopen van PontMeyer N.V. en Koninklijke Ahrend N.V. De omzet over het
derde kwartaal bedroeg € 491 miljoen (2014: € 413 miljoen).
Acquisities en desinvesteringen niet genoteerde en optiek-retailondernemingen
Op 5 oktober 2015 heeft GrandVision N.V. een bindende overeenkomst gesloten met de
Amerikaanse optiek-retailketen For Eyes. For Eyes is opgericht in 1972, heeft circa 1.000
medewerkers en een netwerk van 116 eigen winkels in de grootstedelijke gebieden van
Chicago, Washington DC en Philadelphia, alsmede in Florida en Californië. De omzet
over 2014 bedroeg ongeveer US$ 100 miljoen. De transactie is onderhevig aan de
gebruikelijke voorwaarden voor transacties van deze aard en zal naar verwachting in het
vierde kwartaal van 2015 worden afgerond.
Op 10 september 2015 heeft PontMeyer N.V. (78,1% HAL), leverancier van hout en
bouwmaterialen op de Nederlandse markt, 100% van de aandelen in Deli Building
Supplies N.V. (‘DBS’) verkregen. DBS is eveneens een leverancier van hout en
bouwmaterialen in Nederland en is eigenaar van Koninklijke Jongeneel, Heuvelman
Hout, RET Bouwproducten en Astrimex. De combinatie van PontMeyer en DBS heeft
een jaarlijkse omzet van € 600 miljoen en 1.500 medewerkers en is thans werkzaam
onder de naam Timber and Building Supplies Holland N.V.
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Op 5 augustus 2015 heeft HAL een overeenkomst getekend voor de verkoop van haar
46,7% belang in N.V. Nationale Borg Maatschappij aan AmTrust Financial Services, Inc.
De transactie zal na afronding naar verwachting resulteren in een netto-boekwinst voor
HAL van ongeveer € 25 miljoen. De afronding is onderhevig aan de goedkeuring door de
toezichthoudende instanties alsmede overige gebruikelijke voorwaarden voor transacties
van deze aard, waaronder afronding van de procedures uit hoofde van de Wet op de
Ondernemingsraden. Het is de verwachting dat de transactie begin 2016 zal worden
afgerond
Vooruitzichten
Aangezien 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 2015.
Financiële agenda
Publicatie voorlopige nettovermogenswaarde
Publicatie jaarresultaten 2015
Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en
tussentijdse verklaring
Publicatie resultaten eerste halfjaar 2016
Tussentijdse verklaring

21 januari 2016
31 maart 2016
18 mei 2016
30 augustus 2016
17 november 2016

HAL Holding N.V.
18 november 2015
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