Persbericht

HAL

ONTWIKKELINGEN IN 2007

Nettovermogenswaarde
De nettovermogenswaarde per 31 maart 2007, waarbij de beursgenoteerde deelnemingen
tegen marktwaarde zijn opgenomen en de niet-beursgenoteerde investeringen tegen
boekwaarde, bedroeg € 3.840 miljoen (€ 60,48 per aandeel), wat een stijging van € 249
miljoen (€ 3,92 per aandeel) sinds eind 2006 vertegenwoordigt. De voornaamste reden
van deze stijging is de waardetoename van de beursgenoteerde minderheidsbelangen.
Deze nettovermogenswaarde is vóór betaling van het dividend over 2006 (€ 3,15 per
aandeel) en omvat niet het verschil tussen geschatte waarde en boekwaarde van de nietbeursgenoteerde deelnemingen. Dit verschil bedroeg eind 2006 € 888 miljoen (€ 13,99
per aandeel) op basis van de uitgangspunten en veronderstellingen zoals uiteengezet in
het jaarverslag 2006.
Per 18 mei 2007 was de waarde van de beursgenoteerde deelnemingen en de
liquiditeitenportefeuille met ongeveer € 175 miljoen gestegen (€ 2,76 per aandeel) sinds
31 maart 2007.
Op de financiële informatie in dit persbericht is geen accountantscontrole uitgeoefend.

Investeringen
De retailactiviteiten op het gebied van hoortoestellen werden gedurende de eerste vijf
maanden van dit jaar uitgebreid door de acquisitie van 44 winkels in Frankrijk,
Denemarken, Nederland, Duitsland en België. De gezamenlijke omzet van deze winkels
op jaarbasis is ongeveer € 12 miljoen.
Eind april werd de acquisitie van een 30%-belang in de Zwitserse optiekketen Visilab
afgerond. Dit belang werd verkregen door inbreng van de zes Zwitserse GrandOptical
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stores en een betaling in contanten. De gecombineerde netto-omzet van Visilab en
GrandOptical Zwitserland bedroeg over 2006 ongeveer € 80 miljoen.

Met betrekking tot de gang van zaken van de optiekretailactiviteiten in de eerste drie
maanden merken wij verder nog op dat de groei in de vergelijkbare winkelomzet van de
optiek-retailactiviteiten over deze periode 7,2% bedroeg. Het bedrijfsresultaat van deze
activiteiten, gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten, bedroeg over het eerste
kwartaal € 66 miljoen vergeleken met € 45 miljoen over dezelfde periode vorig jaar.

Desinvesteringen
Begin januari werd het 19%-belang in Kempen & Co. N.V. verkocht. Op deze transactie
werd een winst behaald van € 47 miljoen. Tevens werd in januari het kantoorgebouw
Valley Office Park verkocht. Op deze verkoop werd een boekwinst na belastingen
behaald van € 2,5 miljoen.
Financiele agenda
De resultaten over het eerste halfjaar zullen op 4 september nabeurs worden
bekendgemaakt.
Raad van Bestuur HAL Holding N.V.
23 mei 2007
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