Persbericht

HAL

ONTWIKKELINGEN DERDE KWARTAAL 2009

Nettovermogenswaarde
Gedurende de eerste negen maanden van 2009 is de nettovermogenswaarde, gebaseerd op
de marktwaarde van de beursgenoteerde minderheidsbelangen en de liquiditeitenportefeuille en de boekwaarde van de niet-beursgenoteerde investeringen, gestegen met
€ 936 miljoen. In het derde kwartaal is de nettovermogenswaarde met € 540 miljoen
gestegen.
De voornaamste reden voor deze verandering is de stijging van de aandelenkoersen van
de beursgenoteerde minderheidsbelangen en de waardetoename van het aandelengedeelte
van de liquiditeitenportefeuille. Dit had een positief effect van € 845 miljoen op de
nettovermogenswaarde (rekening houdend met ontvangen dividenden en aan-en verkopen
in de aandelenportefeuille). Het effect voor het derde kwartaal was € 499 miljoen.
Na aftrek van het dividend over 2008 (€ 127 miljoen) en rekening houdend met de
verkoop van eigen aandelen (€ 2 miljoen), steeg de nettovermogenswaarde van € 3.341
miljoen per 31 december 2008 (€ 52,58 per aandeel) tot € 4.152 miljoen per 30 september
2009 (€ 65,31 per aandeel). Per 13 november 2009 is de waarde van de beursgenoteerde
minderheidsbelangen en de liquiditeitenportefeuille met € 350 miljoen gestegen sinds 30
september 2009 (€ 5,51 per aandeel), rekening houdend met ontvangen dividenden en
aan-en verkopen in de aandelenportefeuille.
Deze nettovermogenswaarde omvat niet het positieve verschil tussen geschatte waarde en
boekwaarde van de niet-beursgenoteerde investeringen. Dit verschil wordt jaarlijks
berekend en bedroeg eind 2008 € 1.174 miljoen (€ 18,47 per aandeel) op basis van de
uitgangspunten en veronderstellingen zoals uiteengezet in het jaarverslag 2008.
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De berekening van geschatte waarde is voor een groot deel gebaseerd op het
bedrijfsresultaat van de niet-beursgenoteerde investeringen. Aangezien wij verwachten
dat het bedrijfsresultaat van de niet-beursgenoteerde investeringen over 2009 lager zal
zijn dan over 2008, zal het positieve verschil tussen geschatte waarde en boekwaarde van
de niet-beursgenoteerde investeringen eind december 2009 lager zal zijn dan het jaar
daarvoor.
De financiële informatie in dit persbericht is niet door een externe accountant
gecontroleerd.

Dividend
Het beleid is, onvoorziene omstandigheden voorbehouden en mits de stand van de liquide
middelen dit toelaat, het dividend te baseren op 4% van de gemiddelde decemberkoers in
het jaar voorafgaande aan het jaar van de dividenduitkering. Teneinde voldoende
financiële flexibiliteit te behouden voor, onder andere, mogelijke acquisities, is het
voornemen om het dividend over de komende jaren (inclusief het dividend over 2009) in
aandelen uit te keren, tenzij een aandeelhouder uitdrukkelijk te kennen geeft een uitkering
in contanten te willen ontvangen.
Het dividendvoorstel over 2009 wordt op 27 januari 2010 bekend gemaakt.

Geconsolideerde deelnemingen
De netto-omzet over de eerste negen maanden bedroeg € 2.547 miljoen (2008: € 2.594
miljoen). Dit vertegenwoordigt een daling van € 47 miljoen. De netto-omzet over het
derde kwartaal bedroeg € 845 miljoen (2008: € 871 miljoen). Rekening houdend met
acquisities en wisselkoersveranderingen, daalde de omzet over de eerste negen maanden
met € 102 miljoen.

De netto-omzet van de optiek-retailondernemingen bedroeg over de eerste negen
maanden van 2009 € 1.512 miljoen vergeleken met € 1.473 miljoen over dezelfde
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periode vorig jaar. De netto-omzet over het derde kwartaal bedroeg € 510 miljoen (2008:
€ 503 miljoen). Het effect van acquisities op de netto-omzet over de eerste negen
maanden bedroeg € 51 miljoen. De netto-omzet steeg eveneens door winkelopeningen.
De vergelijkbare winkelomzet van de eigen winkels over de eerste negen maanden van
2009 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, gebaseerd op constante wisselkoersen,
daalde met 1,7%. De daling over het derde kwartaal bedroeg 1,8%.
Wisselkoersveranderingen hadden een negatief effect van € 53 miljoen op de nettoomzet over de eerste negen maanden. De wisselkoersveranderingen en de daling van de
vergelijkbare winkelomzet hadden een negatief effect op het bedrijfsresultaat (winst vóór
rentelasten, bijzondere en incidentele baten en lasten, belastingen en afschrijving
immateriële vaste activa). Het bedrijfsresultaat van de optiek-retailondernemingen
bedroeg over de eerste negen maanden van 2009 € 192 miljoen vergeleken met € 211
miljoen over dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat over het derde kwartaal
bedroeg € 69 miljoen (2008: € 72 miljoen).

De netto-omzet van de overige niet-beursgenoteerde investeringen bedroeg over de eerste
negen maanden van 2009 € 1.035 miljoen vergeleken met € 1.122 miljoen over dezelfde
periode vorig jaar. De netto-omzet over het derde kwartaal bedroeg € 336 miljoen (2008:
€ 369 miljoen). Deze daling is voornamelijk het gevolg van lagere verkopen bij
Koninklijke Ahrend N.V. en PontMeyer N.V. De daling werd gedeeltelijk
gecompenseerd door de netto-omzet van acquisities ten bedrage van € 56 miljoen
(A.R.P.A S.p.A, AudioNova International B.V. en Sports Timing Holding B.V.).

Investeringen
Op 19 oktober werd de acquisitie van een belang in Dockwise Ltd. aangekondigd en op
20 oktober de potentiële acquisitie van een belang in Safilo Group S.p.A. Deze
persberichten zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap
(www.halholding.com) en worden geacht in dit bericht bij referentie te zijn opgenomen.
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Liquiditeitenportefeuille
Het totale rendement op de “corporate“ liquiditeitenportefeuille over de eerste negen
maanden van 2009 bedroeg 13,3% vergeleken met (2,3%) over dezelfde periode vorig
jaar. Deze portefeuille is gedurende de eerste negen maanden met € 72 miljoen gedaald
tot € 443 miljoen, voornamelijk als gevolg van de betaling van het dividend over 2008
(€ 127 miljoen). Eind september 2009 bestond de ”corporate“ liquiditeitenportefeuille
voor 65% uit vastrentende waarden ten bedrage van € 290 miljoen (31 december 2008:
€ 344 miljoen) en voor 35% uit aandelen ten bedrage van € 153 miljoen (31 december
2008: € 171 miljoen).

Vooruitzichten
Gezien het huidige economische klimaat en de resultaten over de eerste negen maanden
is het waarschijnlijk dat het bedrijfsresultaat van de geconsolideerde deelnemingen over
2009 lager zal uitkomen dan over 2008. Aangezien de nettowinst voor een belangrijk
deel bepaald wordt door de resultaten van beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen, de
gang van zaken op de financiële markten, boekwinsten- en verliezen en het tijdstip van
eventuele investeringen en desinvesteringen, doen wij geen uitspraak omtrent de
verwachte nettowinst voor 2009.
Financiële agenda
Publicatie voorlopige nettovermogenswaarde

27 januari 2010

Publicatie jaarresultaten 2009

25 maart 2010

Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en
tussentijdse verklaring

19 mei 2010

Publicatie resultaten eerste halfjaar 2010

31 augustus 2010

Tussentijdse verklaring

16 november 2010

HAL Holding N.V.
16 november 2009
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