Persbericht

HAL

GRANDVISION IPO PRIJS € 20,00 PER AANDEEL

Vandaag heeft GrandVision aangekondigd dat de prijs van de aandelen die door HAL
worden aangeboden in het kader van de beursgang (“IPO”) en notering aan Euronext
Amsterdam van de gewone aandelen GrandVision, € 20,00 per aandeel bedraagt (de
“Aanbiedingsprijs”). Notering en eerste handel zal naar verwachting morgen, 6 februari
2015, plaatsvinden.
De Aanbiedingsprijs betekent een marktwaardering van € 5,0 miljard voor het eigen
vermogen van GrandVision. Het aantal aangeboden aandelen bedraagt 51 miljoen en
vertegenwoordigt 20% van de uitstaande GrandVision aandelen en is exclusief
uitoefening van de optie voor 7,65 miljoen additionele aandelen (3%). De brutoopbrengst voor HAL (exclusief de optie) bedraagt € 1.020 miljoen.
HAL heeft thans een belang van 98,57% in GrandVision. Na afronding van de IPO, en
uitgaande van een volledige uitoefening van de optie, bedraagt het belang 75,6%.
Eind 2014 bedroeg de boekwaarde van het belang van HAL in GrandVision ongeveer
€ 800 miljoen (unaudited). Op deze verkooptransactie zal geen boekwinst via de winsten-verliesrekening worden opgenomen aangezien, in overeenstemming met IFRS, het
resultaat via het eigen vermogen zal worden verantwoord.
Op 22 januari 2015 heeft HAL een voorlopige nettovermogenswaarde per 31 december
2014 aangekondigd van € 103,36 per aandeel (unaudited). In deze nettovermogenswaarde
is GrandVision tegen boekwaarde opgenomen. De pro forma nettovermogenswaarde per
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31 december 2014 waarin GrandVision op basis van de Aanbiedingsprijs is opgenomen,
bedraagt ongeveer € 160 per aandeel (unaudited).
Nadere informatie met betrekking tot de beursgang is beschikbaar in een persbericht van
GrandVision op www.grandvision.com.
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