Persbericht

HAL

UPDATE EERSTE KWARTAAL

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 2022 € 13.422 miljoen
(€ 154,80 per aandeel), wat een stijging van € 311 miljoen (€ 3,58 per aandeel) sinds eind
2021 vertegenwoordigt. De nettovermogenswaarde is vóór betaling van het voorgestelde
dividend over 2021 (€ 5,70 per aandeel). Dit dividend is voor 50% betaalbaar in
contanten en voor 50% in aandelen.
Gedurende de periode van 31 maart 2022 tot en met 13 mei 2022 werd de waarde van de
belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille met ongeveer
€ 100 miljoen (€ 1,15 per aandeel) negatief beïnvloed door wijzigingen in beurskoersen.
De informatie in dit persbericht is niet door de externe accountant gecontroleerd of
beoordeeld.

Beursgenoteerde ondernemingen
Eind maart bedroeg de beurswaarde van de minderheidsbelangen in beursgenoteerde
ondernemingen (Koninklijke Vopak, Koninklijke Boskalis Westminster, Safilo Group en
SBM Offshore) € 4,9 miljard vergeleken met € 4,3 miljard eind 2021.
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Niet-beursgenoteerde ondernemingen
De omzet over het eerste kwartaal van de niet-genoteerde ondernemingen bedroeg
€ 1.381 miljoen (2021: € 1.115 miljoen). Dit vertegenwoordigt een stijging van € 266
miljoen (23,9%). Exclusief het effect van acquisities en op basis van constante
wisselkoersen steeg de omzet van de niet-beursgenoteerde ondernemingen met 9,2%.

Update voorgenomen vrijwillig openbaar bod op Boskalis
Op 10 maart 2022 maakte HAL de intentie voor een vrijwillig openbaar bod in contanten
van € 32,50 per aandeel (cum dividend) voor alle uitgegeven en uitstaande aandelen van
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (‘Boskalis’). Op 7 april 2022 heeft HAL een
verzoek tot review en goedkeuring van een biedingsdocument bij de AFM gedeponeerd.
Gedurende het eerste kwartaal heeft Stichting Hyacinth aandelen Boskalis verkregen.
Stichting Hyacinth is een block trade agreement met HAL aangegaan inzake de verkoop
en overdracht van al haar Boskalis aandelen aan HAL onder voorwaarde dat HAL alle
vereiste goedkeuringen van de (mededingings) autoriteiten heeft verkregen. Stichting
Hyacinth en HAL zijn gezamenlijk eigenaar van ongeveer 52,1% van het uitstaande
aandelenkapitaal van Boskalis. HAL is bezig om de vereiste goedkeuringen van de
betrokken (mededingings) autoriteiten te verkrijgen. HAL heeft inmiddels
onvoorwaardelijke goedkeuring verkregen van de mededingingsautoriteiten in Europa en
Turkije. Op 11 mei 2022 verkreeg HAL goedkeuring van de mededingingsautoriteiten in
Brazilië. Deze goedkeuring is onderhevig aan een additionele wachtperiode van 15
dagen. HAL boekt voortgang met de overige benodigde goedkeuringen. Verwacht wordt
dat deze in het derde kwartaal 2022 worden verkregen. HAL is in overleg met Boskalis
teneinde te onderzoeken of overeenstemming kan worden bereikt over de voorgenomen
transactie.
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Acquisities en desinvesteringen
Op 8 februari 2022 verkocht een joint venture waarin HAL een 85,5% belang heeft, heeft
een appartementengebouw bestaande uit 279 appartementen. De verkoop resulteerde in
een opbrengst voor HAL van € 75 miljoen en een boekwinst voor belastingen van € 50
miljoen.
Op 10 februari 2022 HAL heeft een overeenkomst getekend om haar belang in
Orthopedie Investments Holding B.V. (“Livit”) te verkopen aan Ottobock SE & Co.
KGaA. Livit produceert en verkoopt orthopedische en andere medische hulpmiddelen aan
eindgebruikers. De transactie is op 2 mei 2022 afgerond.
Op 17 februari 2022 heeft HAL de acquisitie van een belang van 31,45% in Prodrive
Technologies Group B.V. afgerond. De onderneming is actief in onderzoek,
ontwikkeling en productie van technologisch hoogwaardige elektronica, software en
mechatronische producten en systemen en had een omzet over 2021 van € 304 miljoen.

Liquiditeitenportefeuille
Op 31 maart 2022 bedroeg de liquiditeitenportefeuille € 5,0 miljard vergeleken met
€ 5,6 miljard eind 2021. Dit is exclusief een bedrag van € 0,5 miljard wat in escrow wordt
gehouden als gevolg van de verkoop van het belang in GrandVision. De daling in de
liquiditeitenportefeuille is voornamelijk het gevolg van de financiering van de aankoop
van aandelen Boskalis en de acquisitie van een belang van 31,45% in Prodrive
Technologies. Negatieve ontwikkelingen in de financiële markten leidden tot een
waardedaling van € 125 miljoen. De liquiditeitenportefeuille bestond voor 92% uit
vastrentende waarden (voornamelijk investment-grade obligaties, met een gemiddelde
looptijd van minder dan twee jaar, en bankdeposito’s) en voor 8% uit
aandelen.
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Vooruitzichten
Aangezien de nettowinst voor een belangrijk deel wordt bepaald door de resultaten van de
beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen en mogelijke boekwinsten en -verliezen,
spreken wij in het algemeen geen verwachtingen uit ten aanzien van de nettowinst. Wij
verwachten echter dat de nettowinst over 2022 aanzienlijk lager zal zijn dan de nettowinst
over 2021 vanwege de winst die is gerealiseerd bij de verkoop van het belang in
GrandVision in 2021.

HAL Holding N.V.
18 mei 2022
09u15

Dit persbericht is uitgegeven op 18 mei 2022 om 09:15u en bevat informatie met betrekking tot HAL Trust
die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Financiële agenda
Notering ex-dividend
Dividend record datum
Bepaling en bekendmaking omwisselverhouding dividend
Plaatsing van aandelen en betaling contant dividend
Publicatie resultaten eerste halfjaar 2022
Tussentijdse verklaring
Publicatie voorlopige nettovermogenswaarde
Publicatie jaarresultaten 2022
Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en tussentijdse verklaring

20 mei 2022
23 mei 2022
10 juni 2022 (na beurs)
17 juni 2022
25 augustus 2022
23 november 2022
26 januari 2023
29 maart 2023
17 mei 2023
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