Persbericht
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ONTWIKKELINGEN 2017

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 2017 € 12.876 miljoen
(€ 164,02 per aandeel), wat een stijging van € 123 miljoen (€ 1,56 per aandeel) sinds eind
2016 vertegenwoordigt. Deze nettovermogenswaarde is vóór betaling van het
voorgestelde dividend over 2016 (€ 7,10 per aandeel). Het dividend wordt voor 50% in
contanten en voor 50% in aandelen betaald.
Gedurende de periode van 31 maart 2017 tot en met 12 mei 2017 is de waarde van de
belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille met € 390
miljoen gestegen (€ 4,97 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 € 845 miljoen (2016: € 803 miljoen). Dit
vertegenwoordigt een toename van € 42 miljoen (5,2%). Exclusief het effect van
acquisities en tegen constante wisselkoersen, steeg de omzet met € 44 miljoen (5,5%).
In het eerste kwartaal steeg de vergelijkbare winkelomzet, gebaseerd op constante
wisselkoersen, met 4,1% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar (2016: 0,9%). 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) bedroeg over het eerste kwartaal € 103 miljoen (2016: € 92
miljoen).
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Eind maart 2017 bedroeg de beurswaarde van het 76,72% belang van HAL in
GrandVision € 4,5 miljard vergeleken met € 4,1 miljard eind 2016.

Beursgenoteerde ondernemingen
Eind maart bedroeg de beurswaarde van de minderheidsbelangen in beursgenoteerde
ondernemingen (Koninklijke Vopak, Koninklijke Boskalis Westminster, Safilo Group en
SBM Offshore) € 4,7 miljard vergeleken met € 5,0 miljard eind 2016.

Niet-beursgenoteerde ondernemingen
De omzet over het eerste kwartaal van de niet-genoteerde ondernemingen bedroeg € 514
miljoen (2016: € 516 miljoen). Dit vertegenwoordigt een daling van € 2 miljoen (0,4%).
Exclusief het effect van acquisities en desinvesteringen en op basis van constante
wisselkoersen steeg de omzet van de niet-beursgenoteerde ondernemingen met € 29
miljoen (5,6%).
Acquisities
In maart verhoogde AN Direct B.V. (78,3 % HAL) haar belang in MD Hearing van 40%
naar 100%. MD Hearing verkoopt hoorapparaten in de Verenigde Staten via haar web site
en call centers. De onderneming behaalde in 2016 een omzet van $ 20 miljoen.

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 2017.
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Financiële agenda
Notering ex-dividend
Dividend record datum
Bepaling en bekendmaking omwisselverhouding dividend
Plaatsing van aandelen en betaling contant dividend
Publicatie resultaten eerste halfjaar 2017
Tussentijdse verklaring
Publicatie voorlopige nettovermogenswaarde
Publicatie jaarresultaten 2017
Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en tussentijdse verklaring

22 mei 2017
23 mei 2017
13 juni 2017 (na beurs)
20 juni 2017
30 augustus 2017
22 november 2017
24 januari 2018
29 maart 2018
17 mei 2018

HAL Holding N.V.
18 mei 2017

Dit persbericht bevat informatie met betrekking tot HAL
Trust die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van
artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.
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