Persbericht

HAL

NETTOWINST OVER 2007: € 735,7 MILJOEN
NETTOVERMOGENSWAARDE STIJGT MET € 962 MILJOEN
De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2007 bedroeg € 735,7 miljoen,
overeenkomend met € 11,59 per aandeel, vergeleken met € 496,8 miljoen (€ 7,80 per
aandeel) over 2006.

In 2007 is de nettovermogenswaarde van de vennootschap met € 962 miljoen gestegen.
Na aftrek van het dividend over 2006 (€ 200,4 miljoen) en rekening houdend met de
verkoop van eigen aandelen (€ 1,6 miljoen) steeg de nettovermogenswaarde van € 3.591
miljoen per 31 december 2006 (€ 56,56 per aandeel) tot € 4.354 miljoen (€ 68,56 per
aandeel) per 31 december 2007. De stijging werd met name veroorzaakt door de
waardetoename van de beursgenoteerde minderheidsbelangen. In deze
nettovermogenswaarde zijn de beursgenoteerde investeringen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde opgenomen en de niet-beursgenoteerde investeringen
tegen boekwaarde.

Het positieve verschil tussen geschatte waarde en boekwaarde van de nietbeursgenoteerde investeringen op basis van de uitgangspunten en veronderstellingen,
zoals uiteengezet in het jaarverslag 2006, bedroeg per 31 december 2007 € 1.287 miljoen
(€ 20,26 per aandeel) vergeleken met € 888 miljoen (€ 13,99 per aandeel) per 31
december 2006. Daarnaast overtrof eind 2007 de geschatte marktwaarde van het
onroerend goed de boekwaarde met € 85 miljoen (€ 1,34 per aandeel), vergeleken met
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€ 56 miljoen (€ 0,88 per aandeel) eind 2006 (gecorrigeerd voor in 2007 verkocht
onroerend goed).
Dividend
Voorgesteld zal worden over 2007 een dividend van € 3,25 per aandeel in contanten uit te
keren (2006: € 3,15). Dit dividend is in overeenstemming met het dividendbeleid en
vertegenwoordigt 4% van de gemiddelde aandelenkoers HAL Trust in december 2007.
Indien dit voorstel wordt geaccepteerd, is het dividend op 2 juni 2008 betaalbaar. De exdividend datum is 26 mei 2008 en de “record” datum 28 mei 2008.

Vooruitzichten
Per 21 maart 2008 is de waarde van de beursgenoteerde deelnemingen en de
liquiditeitenportefeuille met € 270 miljoen euro (€ 4,25 per aandeel) gedaald in
vergelijking met eind 2007. Aangezien de nettowinst voor een belangrijk deel wordt
bepaald door de resultaten van de beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen, de gang
van zaken op de financiële markten en het tijdstip van eventuele investeringen en
desinvesteringen, doen wij geen uitspraak over de verwachte winst over het jaar 2008.
Nieuwe investeringen
Het afgelopen jaar zijn de optiek-retailactiviteiten verder uitgebreid door de acquisitie
van twee optiekketens in Brazilië met een gezamenlijke jaarlijkse omzet van ongeveer
€ 35 miljoen en een optiekketen in Turkije met een jaarlijkse omzet van ongeveer € 6
miljoen. Daarnaast verkreeg GrandVision in april een 30%-belang in de Zwitserse
optiekketen Visilab tegen inbreng van haar zes Zwitserse GrandOptical winkels en een
betaling in contanten. De gecombineerde jaarlijkse omzet van Visilab en GrandOptical
Zwitserland bedraagt ongeveer € 90 miljoen. HAL verkreeg verder in november een
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33%-belang in de Roemeense optiekketen Sover Optica. De onderneming exploiteert
zestien winkels en heeft een jaarlijkse omzet van ongeveer € 2 miljoen.

In maart 2008 is Pearle Europe (97% HAL) een overeenkomst aangegaan met Reliance
Retail, een dochteronderneming van Reliance Industries Limited, om samen een joint
venture op te zetten voor de optiekmarkt in India. De overeenkomst is nog onderhevig
aan goedkeuring van de Foreign Investments Promotion Board in India. In een volgende
fase zullen de betrokken partijen de operationele aspecten van de samenwerking
uitwerken. De verwachting is dat de transactie over enkele maanden zal zijn afgerond.

HAL heeft nu ongeveer 3.200 optiekwinkels (inclusief franchisevestigingen) verspreid
over 31 landen met een totale pro forma netto-winkelomzet (gedefinieerd als de omzet
inclusief die van de franchisevestigingen) van ongeveer € 2,4 miljard op jaarbasis.
De omzet over 2007 van de optiek-retailactiviteiten, zoals opgenomen in de jaarrekening,
bedroeg € 1.842 miljoen (2006: € 1.676 miljoen) en het bedrijfsresultaat (in dit verslag
gedefinieerd als de winst vóór rentelasten, bijzondere en incidentele baten en lasten,
belastingen en afschrijving immateriële vaste activa) bedroeg € 269 miljoen (2006: € 219
miljoen). De vergelijkbare winkelomzet van de eigen winkels steeg in 2007 met 4,4%
(2006: 3,8%).

De retailactiviteiten op het gebied van hoortoestellen zijn in het afgelopen jaar uitgebreid
door de acquisitie van 71 winkels in Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Nederland, Italië
en België. De gezamenlijke omzet op jaarbasis van deze winkels is circa € 22 miljoen.

In juni hebben HAL en Egeria B.V. ieder een 50%-belang verkregen in het
verzekeringsbedrijf Nationale Borg. De onderneming is gespecialiseerd in het
verstrekken van garantieverzekeringen en heeft een leidende positie in de sectoren
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transport, bouw, en logistiek in Nederland en Vlaanderen. De onderneming rapporteerde
over 2007 een brutopremie van € 63 miljoen. Het huidige belang van HAL is 42,5%,
aangezien HAL en Egeria B.V. in juli 2007 ieder een 7,5%-belang aan het management
van de onderneming hebben verkocht.

In juli werd een 69%-belang in Delta Wines B.V. verkregen. De onderneming is in
Nederland actief op het gebied van import en distributie van wijn. De omzet van de
onderneming over 2007 bedroeg ongeveer € 86 miljoen.

In december werd een 100%-belang in Livit B.V. verkregen. De onderneming produceert
en verkoopt orthopedische hulpmiddelen. Livit heeft een netwerk van 40 gespecialiseerde
centra en meer dan 200 aanmeetlocaties in ziekenhuizen en revalidatiecentra in geheel
Nederland. De omzet van de onderneming over 2007 bedroeg ongeveer € 43 miljoen.

In december verkreeg Intersafe, een 91%-dochter van HAL, een 100%-belang in Abrium
S.A. De onderneming is een distributeur van persoonlijke beschermingsmiddelen in
Frankrijk met een omzet over 2007 van ongeveer € 60 miljoen.

In februari 2008 is overeenstemming bereikt voor de overname van een 100%-belang in
Applicazioni Rivestimenti Plastici Affini A.R.P.A. S.p.A. (“Arpa”). Arpa produceert
High-Pressure-Laminate (HPL) produkten, voornamelijk voor interieur toepassingen en is
gevestigd in Bra (Italië). De onderneming heeft ongeveer 430 werknemers en realiseerde
over 2007 een omzet van ongeveer € 80 miljoen. HAL dochter Trespa International B.V.
(“Trespa”), produceert eveneens High-Pressure-Laminate (HPL) produkten, voornamelijk
voor exterieur toepassingen. Aangezien het niet de intentie is om Arpa en Trespa te
integreren, zullen de aandelen Arpa worden gehouden door Broadview Holding B.V., de
nieuw opgerichte operationele houdstermaatschappij (97% HAL) die reeds 100% van de
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aandelen van Trespa houdt. De acquisitie van Arpa is onder voorbehoud van verdere due
diligence en goedkeuring van de toezichthoudende autoriteiten. Verwacht wordt dat de
transactie gedurende het tweede kwartaal van 2008 wordt afgerond.

Desinvesteringen
In januari 2007 werd het 19%-belang in Kempen & Co. N.V. verkocht. Op deze
transactie werd een winst behaald van € 47 miljoen na belastingen.
In augustus verkocht Navis Capital Partners, een private equity partnership waarin HAL
investeert, één van haar deelnemingen. Deze transactie resulteerde voor HAL in een
boekwinst van € 25 miljoen na belastingen.
In oktober werd het resterende 26,6%- belang in Univar N.V. verkocht. Hierop werd een
boekwinst van € 221 miljoen behaald (na belastingen en rekening houdend met
gecumuleerde valutakoersverschillen).

Resultaten
De nettowinst over 2007 bedroeg € 735,7 miljoen, overeenkomend met € 11,59 per
aandeel, vergeleken met € 496,8 miljoen (€ 7,80 per aandeel) over 2006.

De stijging van de netto-omzet met € 408 miljoen tot € 3.187 miljoen is met name het
gevolg van een stijging van de omzet van de optiek-retailactiviteiten met € 166 miljoen
tot € 1.842 miljoen. Daarnaast steeg de omzet van AudioNova International (€ 56
miljoen), Koninklijke Ahrend (€ 45 miljoen), PontMeyer (€ 42 miljoen) and Trespa
International (€ 22 miljoen). De acquisitie van Delta Wines had een positief effect op de
omzet van € 39 miljoen.

Inkomsten uit deposito's en effecten daalden met € 38 miljoen tot € 30 miljoen. Deze
daling was voornamelijk een gevolg van lagere gerealiseerde koerswinsten op aandelen.
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De boekwinsten op verkoop van activa bedroegen € 20 miljoen (2006: € 3 miljoen). Deze
post omvat onder meer de winst op de verkoop van twee schepen door Anthony Veder en
de winsten op de verkoop van onroerend goed door dochterondernemingen.

De resultaten van minderheidsdeelnemingen stegen met € 177 miljoen tot € 427 miljoen.
Deze stijging was met name het gevolg van hogere boekwinsten (€ 139 miljoen) en
hogere resultaten van Boskalis en Vopak.

De resultaten van onroerendgoedactiviteiten daalden met € 14 miljoen tot € 10 miljoen,
voornamelijk als gevolg van lagere boekwinsten op de verkoop van onroerend goed (€ 12
miljoen).

De rentelasten daalden met € 15 miljoen tot € 36 miljoen als gevolg van gemiddeld lagere
bankschulden en lagere rentepercentages.

Financiële agenda
De aandeelhoudersvergadering HAL Trust zal op 22 mei 2008 in Rotterdam
plaatsvinden. De halfjaarcijfers 2008 worden op 29 augustus 2008 gepubliceerd.

Dit persbericht is gebaseerd op de opgemaakte, door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders nog goed te keuren, jaarrekening 2007 die nog niet openbaar is gemaakt.
Bij de opgemaakte jaarrekening 2007 heeft de externe accountant een goedkeurende
accountantsverklaring verstrekt.

HAL Holding N.V.
26 maart 2008
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Geconsolideerde balans
Per 31 december
2007

2006

Vaste activa:
Materiële vaste activa
Onroerendgoedportefeuille
Immateriële vaste activa
Minderheidsdeelnemingen
Overige financiële activa
Latente belastingvorderingen
Overige vaste activa

501,4
65,8
1.344,2
737,3
0,3
32,2
81,9

456,4
70,8
1.192,2
743,6
0,8
46,3
68,7

Totaal vaste activa

2.763,1

2.578,8

698,0
305,0
322,0
131,5
183,8

356,1
241,5
285,3
24,3
66,1
110,5
132,9

Totaal vlottende activa

1.640,3

1.216,7

Totaal activa

4.403,4

3.795,5

Aandelenkapitaal
Overige reserves
Ingehouden winst

1,3
63,5
2.626,7

1,3
110,6
2.089,8

Aandelenkapitaal en reserves bestemd
voor de aandeelhouders

2.691,5

2.201,7

86,4

51,5

2.777,9

2.253,2

x 1 miljoen euro, vóór voorgestelde winstverdeling

Activa

Vlottende activa:
Deposito’s en effecten
Debiteuren
Voorraden
Activa aangehouden voor verkoop
Overige financiële activa
Overige vlottende activa
Liquide middelen

Passiva

Aandeel derden
Totaal vermogen
Langlopende verplichtingen:
Voorzieningen
Langlopende schulden
Latente belastingverplichtingen

88,3
453,4
78,8

72,9
424,9
98,6

Totaal langlopende verplichtingen

620,5

596,4

Vlottende passiva:
Bankiers
Belastingen
Crediteuren
Nog te betalen kosten

358,7
23,1
265,2
358,0

384,9
36,2
236,3
288,5

1.005,0

945,9

4.403,4

3.795,5

Totaal vlottende passiva
Totaal eigen vermogen en passiva
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Geconsolideerde
winst-en-verliesrekening
Voor het jaar eindigend op 31 december
______
2007

2006

Netto-omzet
Inkomsten uit deposito’s en effecten
Boekwinsten op verkoop activa
Resultaten minderheidsdeelnemingen
Inkomsten uit overige financiële activa
Resultaten uit onroerendgoedactiviteiten

3.186,9
29,7
19,8
426,5
47,8
9,7

2.778,6
67,8
3,2
250,3
2,2
23,5

Totaal opbrengsten

3.720,4

3.125,6

1.180,6
866,3

1.050,7
761,4

103,2
22,4
699,3

104,2
20,1
596,1

2.871,8

2.532,5

Bedrijfsresultaat

848,6

593,1

Rentelasten

(35,8)

(50,4)

Nettowinst vóór belastingen

812,8

542,7

Belastingen

(57,2)

(32,6)

Nettowinst boekjaar

755,6

510,1

Toerekening resultaat:
Aandeelhouders
Aandeel derden in resultaat van geconsolideerde deelnemingen

735,7
19,9

496,8
13,3

755,6

510,1

63,499

63,658

11,59

7,80

x 1 miljoen euro

Kosten van grond- en hulpstoffen en
mutatie van vooraden
Personeelskosten
Afschrijving materiële vaste activa en
onroerendgoedportefeuille
Afschrijving immateriële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Totaal kosten

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen
(in duizenden)
Winst per aandeel toe te rekenen aan de
aandeelhouders gedurende het boekjaar
(in euro’s per aandeel)
- gewoon en verwaterd
Dividend per aandeel (in euro’s)

3,25*

3,15

* Voorstel
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