Persbericht
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ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2011

Nettovermogenswaarde
De nettovermogenswaarde, waarbij de beursgenoteerde ondernemingen en de
liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde zijn opgenomen en de niet-beursgenoteerde
ondernemingen tegen boekwaarde, bedroeg per 31 maart 2011 € 5.865 miljoen (€ 89,70
per aandeel), wat een daling van € 14 miljoen (€ 0,21 per aandeel) sinds eind 2010
vertegenwoordigt. Deze nettovermogenswaarde is vóór betaling van het voorgestelde
dividend over 2010 (€ 3,75 per aandeel) en omvat niet het positieve verschil tussen
geschatte waarde en boekwaarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen. Dit
verschil wordt jaarlijks berekend en bedroeg eind 2010 € 863 miljoen (€ 13,19 per
aandeel) op basis van de uitgangspunten en veronderstellingen zoals uiteengezet in het
jaarverslag 2010.
Gedurende de periode van 31 maart 2011 tot 14 mei 2011 is de waarde van de belangen
in beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille met ongeveer
€ 185 miljoen gedaald (€ 2,83 per aandeel).
De financiële informatie in dit persbericht is niet door de externe accountant
gecontroleerd.

Geconsolideerde ondernemingen
De omzet over het eerste kwartaal bedroeg € 972,4 miljoen (2010: € 867,3 miljoen). Dit
vertegenwoordigt een toename van € 105,1 miljoen (12,1%). Rekening houdend met het
effect van acquisities en wisselkoersveranderingen steeg de omzet met € 41,2 miljoen
(4,8%).
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De omzet van de optiek-retailondernemingen bedroeg over het eerste kwartaal € 557,4
miljoen (2010: € 522,9 miljoen). Dit vertegenwoordigt een toename van € 34,5 miljoen
(6,6%). Rekening houdend met het effect van acquisities en wisselkoersveranderingen
steeg de omzet met € 15,1 miljoen (2,9%).
In het eerste kwartaal daalde de vergelijkbare winkelomzet, gebaseerd op constante
wisselkoersen, met 0,5% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, voornamelijk als
gevolg van het niet tijdig onderkennen van een ineffectieve marketing campagne.
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 deze
periode € 51 miljoen (2010: € 58 miljoen). Deze daling van het operationeel resultaat is
voornamelijk het gevolg van de hierboven genoemde marketing campagne en lagere
resultaten in de emerging markets Rusland en Brazilië.
De omzet van de overige geconsolideerde ondernemingen bedroeg over het eerste
kwartaal € 415 miljoen (2010: € 344,4 miljoen). Dit vertegenwoordigt een stijging van
€ 70,6 miljoen (20,5%). Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de acquisitie van
GEERS Hörakustik in maart 2010 en de consolidatie van InVesting B.V. met ingang van
1 januari 2011. Rekening houdend met het effect van acquisities en wisselkoersveranderingen steeg de omzet met € 26,1 miljoen (7,6%). Deze stijging is
hoofdzakelijk het gevolg van hogere verkopen van Koninklijke Ahrend N.V., Broadview
Holding B.V. en PontMeyer N.V.

Vooruitzichten
Aangezien de nettowinst voor een belangrijk deel wordt bepaald door de resultaten van de
beursgenoteerde ondernemingen en mogelijke boekwinsten en -verliezen, doen wij geen
uitspraak over de verwachte winst over het jaar 2011.

Acquisities
Onderstaand volgt een overzicht van eerder bekendgemaakte acquisities en
desinvesteringen in 2011.
In maart is de acquisitie van een 45%-belang in Atlas Services Group afgerond.
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Atlas is wereldwijd actief in het uitzenden en detacheren van professionals voor de
energie– en maritieme sector.
In april is de acquisitie van een additioneel belang van 46,9% in InVesting B.V. afgerond.
InVesting is in Hilversum gevestigd en is actief op het gebied van aankoop van moeilijk
incasseerbare vorderingen voor eigen rekening en risico en incasso. Het huidige belang
van HAL in de onderneming is 58,7%.
Tevens werd in april een kantoorgebouw met een verhuurbare oppervlakte van 26.000 m²
gelegen in Kirkland, een voorstad van Seattle, verkocht voor US $ 100 miljoen (€ 69
miljoen). De transactie resulteerde in een boekwinst (na belastingen) van ongeveer € 30
miljoen. Deze boekwinst zal in het tweede kwartaal worden verantwoord.
Overige
De Raad van Commissarissen heeft besloten om de heer M.F. Groot, lid van de Raad van
Bestuur, éénmalig 50.000 aandelen HAL Trust om niet toe te kennen onder de
opschortende voorwaarde dat hij vijf jaar na heden nog in dienst is. De aldus verkregen
aandelen mag hij gedurende vijf jaar niet vervreemden.
Financiële agenda
Ex-dividend datum
Dividend record datum
Einde keuzeperiode dividend
Plaatsing van aandelen en betaling van dividend in contanten
Publicatie halfjaarresultaten 2011
Tussentijdse verklaring
Publicatie voorlopige nettovermogenswaarde
Publicatie jaarresultaten 2011
Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en
tussentijdse verklaring

20 mei 2011
24 mei 2011
9 juni 2011 (15.00 uur)
17 juni 2011
30 augustus 2011
15 november 2011
24 januari 2012
27 maart 2012
16 mei 2012

HAL Holding N.V.
18 mei 2011
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