Persbericht

HAL

ONTWIKKELINGEN IN 2008

Nettovermogenswaarde
De nettovermogenswaarde per 31 maart 2008, waarbij de beursgenoteerde investeringen
tegen marktwaarde zijn opgenomen en de niet-beursgenoteerde investeringen tegen
boekwaarde, bedroeg € 4.282 miljoen (€ 67,42 per aandeel), wat een daling van € 72
miljoen (€ 1,14 per aandeel) sinds eind 2007 vertegenwoordigt. De daling werd met name
veroorzaakt door de koersdaling van de beursgenoteerde minderheidsbelangen. Deze
nettovermogenswaarde is vóór betaling van het dividend over 2007 (€ 3,25 per aandeel)
en omvat niet het positieve verschil tussen geschatte waarde en boekwaarde van de nietbeursgenoteerde deelnemingen. Dit verschil bedroeg eind 2007 € 1,287 miljoen
(€ 20,26 per aandeel) op basis van de uitgangspunten en veronderstellingen zoals
uiteengezet in het jaarverslag 2007.
Per 16 mei 2008 was de waarde van de beursgenoteerde minderheidsbelangen en de
liquiditeitenportefeuille met ongeveer € 395 miljoen gestegen (€ 6,22 per aandeel) sinds
31 maart 2008.
De financiële informatie in dit persbericht is niet door de externe accountant
gecontroleerd.

Investeringen
In februari is overeenstemming bereikt voor de overname van een 100%-belang in
A.R.P.A. S.p.A. (“Arpa”). Arpa is een Italiaanse producent van High-Pressure-Laminate
(HPL) produkten. Verwacht wordt dat de transactie in het tweede kwartaal wordt
afgerond.
In maart is Pearle Europe (97% HAL) een overeenkomst aangegaan met Reliance Retail,
een dochteronderneming van Reliance Industries Limited, om samen een joint venture op
te zetten voor de optiekmarkt in India. De verwachting is dat de transactie over enkele
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maanden zal zijn afgerond. Daarnaast verkreeg Pearle dit jaar optiekketens in Bulgarije
(12 winkels) en Luxemburg (4 winkels).
In april is het belang in AMB i.t. Holding B.V. uitgebreid van 30% tot 100%. AMB is
gevestigd te Haarlem en is wereldmarkleider op het gebied van sportidentificatie-en
tijdmetingsapparatuur. De omzet over 2007 bedroeg € 14 miljoen.
De retailactiviteiten op het gebied van hoortoestellen werden gedurende de eerste vier
maanden van dit jaar uitgebreid door de acquisitie van 35 winkels in Europa. De
gezamenlijke omzet van deze winkels op jaarbasis is ongeveer € 15 miljoen.
Op 2 mei heeft GrandVision S.A. (100% HAL) de activiteiten gekocht van de
G C Bateman Group, een optiekketen in Engeland. Bateman exploiteert 75 winkels en
had over 2007 een omzet van ongeveer GBP 22 miljoen.
Op 7 mei is een overeenkomst getekend om 88% van de aandelen van de Chileense
optiekketen Rotter y Krauss te verwerven. De onderneming is gevestigd in Santiago en
heeft 43 eigen winkels en 89 verkooppunten in warenhuizen door het hele land.De
onderneming had over 2007 een netto-omzet van ongeveer € 32 miljoen. Verwacht wordt
dat de transactie in het derde kwartaal wordt afgerond.
HAL heeft eveneens overeenstemming bereikt om haar belang in Lensmaster, een in
Moskou gevestigde optiek-retailonderneming, uit te breiden van 32% naar 57%.

Met betrekking tot de gang van zaken van de optiekretailactiviteiten in de eerste drie
maanden merken wij verder nog op dat de de vergelijkbare winkelomzet van de optiekretailactiviteiten over deze periode met 0,6% is gedaald vergeleken met dezelfde periode
vorig jaar. Het bedrijfsresultaat van deze activiteiten, gecorrigeerd voor incidentele baten
en lasten, bedroeg over het eerste kwartaal € 61 miljoen vergeleken met € 66 miljoen over
dezelfde periode vorig jaar.
Financiele agenda
De resultaten over het eerste halfjaar zullen op 29 augustus worden bekendgemaakt.
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