Persbericht

HAL

ONTWIKKELINGEN 2016

Nettovermogenswaarde
De nettovermogenswaarde, waarbij de belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de
liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde zijn opgenomen en de niet-beursgenoteerde
ondernemingen tegen boekwaarde, bedroeg per 31 maart 2016 € 12.688 miljoen
(€ 166,36 per aandeel), wat een daling van € 492 miljoen (€ 6,44 per aandeel) sinds eind
2015 vertegenwoordigt. Deze daling is voornamelijk het gevolg van de lagere
aandelenkoers van GrandVision N.V.
Deze nettovermogenswaarde is vóór betaling van het voorgestelde dividend over 2015
(€ 6,50 per aandeel).
Gedurende de periode van 31 maart 2016 tot en met 13 mei 2016 is de waarde van de
belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille met € 85
miljoen gedaald (€ 1,11 per aandeel). De verkoop van AudioNova International zal, bij
afronding, leiden tot een toename van de nettovermogenswaarde met ongeveer € 470
miljoen (€ 6,15 per aandeel).
De informatie in dit persbericht is niet door de externe accountant gecontroleerd of
beoordeeld.

Optiek-retail
De omzet over het eerste kwartaal bedroeg € 803 miljoen (2015: € 784 miljoen). Dit
vertegenwoordigt een toename van € 19 miljoen (2,5%). Exclusief het effect van
acquisities (€ 25 miljoen) en negatieve wisselkoersveranderingen (€ 19 miljoen), steeg de
omzet met € 13 miljoen (1,7%).
In het eerste kwartaal steeg de vergelijkbare winkelomzet, gebaseerd op constante
wisselkoersen, met 0,9% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar (2015: 5,5%). Het
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bedrijfsresultaat ( gedefinieerd als de winst vóór rentelasten, bijzondere en incidentele
baten en lasten, belastingen en afschrijving immateriële vaste activa, maar inclusief
afschrijving van software) bedroeg over het eerste kwartaal € 92 miljoen (2015: € 93
miljoen).
Eind maart 2016 bedroeg de beurswaarde van het 76,72% belang van HAL in
GrandVision € 4,9 miljard vergeleken met € 5,4 miljard eind 2015.

Beursgenoteerde ondernemingen
Eind maart bedroeg de beurswaarde van de minderheidsbelangen in beursgenoteerde
ondernemingen (Koninklijke Vopak, Koninklijke Boskalis Westminster, Safilo Group en
SBM Offshore) € 4,8 miljard vergeleken met € 4,7 miljard eind 2015.

Niet-beursgenoteerde ondernemingen
De omzet over het eerste kwartaal van de niet-genoteerde ondernemingen bedroeg € 516
miljoen (2015: € 432 miljoen). Dit vertegenwoordigt een stijging van € 84 miljoen
(19,4%). Exclusief het positieve effect van wisselkoersveranderingen (€ 1 miljoen) en
acquisities en desinvesteringen (€ 72 miljoen) steeg de omzet van de niet-beursgenoteerde
ondernemingen met € 11 miljoen (2,5%).
Acquisities en desinvesteringen
Op 31 maart 2016 heeft HAL een overeenkomst getekend voor de acquisitie van 20% van
de aandelen in Coolblue Beheer B.V. De onderneming is één van de leidende online
retailers in de Benelux en is sterk groeiend. Via vele webshops en zeven fysieke winkels
verkoopt de onderneming een breed assortiment producten, met name
consumentenelectronica en witgoed. De omzet over 2015 bedroeg € 555 miljoen. De
afronding van de transactie is onderhevig aan de goedkeuring door mededingingsautoriteiten.

Op 30 maart 2016 is het belang in Atlas Services Group Holding B.V. verhoogd van 45%
tot 70%.
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Op 4 mei 2016 is de verkoop van alle aandelen in InVesting B.V. aan Arrow Global
Group PLC afgerond. De transactie was al op 1 april 2016 bekendgemaakt. InVesting
richt zich op de aankoop van moeilijk inbare vorderingen voor eigen rekening en risico,
alsmede credit management. De omzet over 2015, inclusief portefeuille-inkomsten,
bedroeg € 69 miljoen. Het belang van InVesting in Infomedics Groep B.V. was geen
onderdeel van de transactie. Infomedics is actief op het gebied van business process
outsourcing en factoring voor de Nederlandse gezondheidssector. Vóór afronding van de
transactie is dit belang afgesplitst, waarna HAL een indirect belang van 38% houdt in
Infomedics. De transactie resulteerde in een netto boekwinst voor HAL van ongeveer
€ 38 miljoen.

HAL is, eveneens op 4 mei, een overeenkomst aangegaan om alle aandelen in AudioNova
International B.V. te verkopen aan Sonova Holding AG voor € 830 miljoen. AudioNova
is een retailonderneming voor hoorapparaten die meer dan 1.300 winkels in acht
Europese landen exploiteert met een omzet en bedrijfsresultaat over 2015 van
respectievelijk € 359 miljoen en € 47 miljoen.
De afronding van de transactie is nog onderhevig aan gebruikelijke voorwaarden
waaronder goedkeuring van de mededingingsautoriteiten. De verkoop zal leiden tot een
verwachte netto boekwinst van ongeveer € 470 miljoen (6,15 per aandeel).

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 2016.
Overige
Vandaag heeft de Raad van Commissarissen de intentie uitgesproken om de heer M.F.
Groot 20.000 aandelen HAL Trust toe te kennen onder de opschortende voorwaarde dat
hij op 1 juni 2021 nog in dienst is van de Vennootschap. Deze aandelen mogen niet vóór
1 juni 2026 worden vervreemd.
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Financiële agenda
Notering ex-dividend
Dividend record datum
Keuzeperiode contanten/aandelen
(bij geen keuze worden aandelen uitgekeerd)
Bepaling en bekendmaking omwisselverhouding dividend
Plaatsing van aandelen en betaling contant dividend
Publicatie resultaten eerste halfjaar 2016
Tussentijdse verklaring
Publicatie voorlopige nettovermogenswaarde
Publicatie jaarresultaten 2016
Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en tussentijdse verklaring

20 mei 2016
23 mei 2016
24 mei- 13 juni 2016
(15.00u)
13 juni 2016 (na beurs)
20 juni 2016
30 augustus 2016
17 november 2016
24 januari 2017
30 maart 2017
18 mei 2017

HAL Holding N.V.
18 mei 2016
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