Persbericht

HAL

NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET ONGEVEER
€ 900 MILJOEN
DIVIDENDVOORSTEL VAN € 3,15 PER AANDEEL
De nettovermogenswaarde van HAL Holding N.V. is in 2006 volgens de voorlopige
cijfers met circa € 900 miljoen gestegen. Rekening houdend met het betaalde dividend
over 2005 van € 191 miljoen, steeg de nettovermogenswaarde tot circa € 3.573
miljoen per 31 december 2006 (€ 56,10 per aandeel,vóór dividend over 2006)
vergeleken met € 2.864 miljoen (€ 44,98 per aandeel, vóór dividend over 2005) per 31
december 2005. Deze stijging werd met name veroorzaakt door de waardetoename
van de beursgenoteerde minderheidsbelangen. In deze nettovermogenswaarde zijn de
beursgenoteerde deelnemingen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde
opgenomen en de niet-beursgenoteerde investeringen tegen boekwaarde. Daarnaast is
het op 2 januari 2007 verkochte belang in Kempen & Co. N.V. in deze
nettovermogenswaarde tegen verkoopwaarde gewaardeerd. Op 28 maart 2007 zal
informatie worden gegeven over de geschatte waarde van de niet-beursgenoteerde
investeringen per 31 december 2006. Eind december 2005 overtrof de geschatte
waarde van de niet-beursgenoteerde deelnemingen de boekwaarde met € 652 miljoen
(€ 10,24 per aandeel

Voorgesteld zal worden over 2006 een dividend van € 3,15 per aandeel in contanten
uit te keren (2005: € 3,00). Dit dividend is in overeenstemming met het op 24 mei
2006 gepubliceerde dividendbeleid.

De gecontroleerde resultaten over 2006 zullen op 28 maart 2007 bekend worden
gemaakt. Op de cijfers genoemd in dit persbericht is geen accountantscontrole
toegepast.
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Nieuwe investeringen
Het afgelopen jaar zijn de optiek-retailactiviteiten verder uitgebreid door acquisities in
China, Noorwegen en Duitsland. In China werd in maart de acquisitie van de
optiekketen Redstar afgerond. De onderneming, waarin HAL thans een belang heeft
van 78%, heeft een jaarlijkse omzet van ongeveer € 10 miljoen. In Noorwegen
verkreeg Synoptik (63% Pearle Europe) in september Optikk Norge A/S, een
optiekketen die op franchise basis 76 winkels met een jaarlijkse omzet van circa € 50
miljoen exploiteert. In november verkreeg Pearle Europe (98% HAL) de Duitse
optiekketen Krane-Optik. Deze onderneming heeft een jaarlijkse omzet van circa € 40
miljoen.
Ook de activiteiten op het gebied van hoortoestellen werden in het afgelopen jaar
uitgebreid door de acquisitie van verschillende ondernemingen die in totaal 168
winkels exploiteren, voornamelijk in Duitsland, Italië, België en Nederland. De
gezamenlijke omzet van deze verkregen ondernemingen bedraagt op jaarbasis circa
€ 42 miljoen.

In oktober hebben HAL en Egeria het voornemen bekend gemaakt om, ieder voor
50%, het gespecialiseerde verzekeringsbedrijf “Nationale Borg” van ING Group over
te nemen. Deze onderneming rapporteerde over 2005 een nettowinst van € 11,1
miljoen bij een bruto-premie van € 60,6 miljoen. De voorgenomen overname is nog
onderhevig aan goedkeuring door de toezichthoudende instanties. Verwacht wordt dat
de transactie in het eerste kwartaal van dit jaar wordt afgerond.

Desinvesteringen
In april werd een 20%-belang in Univar N.V. verkocht. Hierop werd een boekwinst
van € 103 miljoen behaald. Het resterende belang van HAL in Univar bedraagt
26,6%.
Begin januari 2007 werd het 19%-belang in Kempen & Co. N.V. verkocht. Op deze
transactie werd een winst behaald van € 47 miljoen. Het belang in Kempen is in de
balans per 31 december 2006 tegen verkoopwaarde opgenomen. De winst op de
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verkoop wordt in 2007 in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

In Seattle werden in het tweede halfjaar twee kantoorgebouwen verkocht voor in
totaal $ 49,5 miljoen (€ 39 miljoen). Hierop werd een boekwinst (ná belasting)
gerealiseerd van $ 7,5 miljoen (€ 6 miljoen). In januari 2007 werd een derde
kantoorgebouw verkocht voor $ 29 miljoen (€ 23 miljoen). Deze laatste transactie
resulteerde in een boekwinst (ná belasting) van $ 3 miljoen (€ 2,3 miljoen) die in 2007
zal worden verantwoord. In de balans per 31 december 2006 is het gebouw tegen
boekwaarde opgenomen.

Financiële agenda
De definitieve resultaten over 2006 zullen op 28 maart 2007 worden bekend gemaakt.
De aandeelhoudersvergadering HAL Trust zal op 23 mei 2007 in Rotterdam
plaatsvinden. De halfjaarcijfers 2007 worden op 4 september 2007 gepubliceerd.

HAL Holding N.V.
31 januari 2007
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