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PERSBERICHT
Zoetermeer, 14 maart 2018

Alychlo brengt verplicht openbaar bod uit op SnowWorld
Alychlo N.V. (‘Alychlo’) brengt een verplicht openbaar bod uit op de aandelen SnowWorld N.V.
(‘SnowWorld’) conform de bepalingen en restricties vervat in het biedingsbericht van 13 maart 2018
(het ‘Biedingsbericht’).
Onder verwijzing naar de persberichten van 21 en 28 september 2017, maakt Alychlo bekend dat zij
een verplicht openbaar bod uitbrengt op alle uitstaande aandelen in het kapitaal van SnowWorld die
niet worden gehouden door Alychlo (het ‘Bod’), tegen een biedprijs per aandeel in contanten van
€ 9,50 ex dividend.
Verplicht openbaar bod
Op 28 september 2017 heeft Alychlo 1.258.545 aandelen SnowWorld overgenomen van J.H.M.
Hendriks Beheermaatschappij B.V. Het belang van Alychlo in het kapitaal van SnowWorld steeg door
deze transactie van 24,42% tot 63,90% (huidig belang: reëel 73,42%, potentieel 9,25%) en
overschreed hiermee de grens van 30% van de stemrechten in de algemene vergadering van
SnowWorld, hetgeen hen verplicht een openbaar bod uit te brengen op alle aandelen SnowWorld
die nog niet in haar bezit zijn.
SnowWorld deelt mee dat het kennis heeft genomen van het persbericht van 13 maart 2018, waarin
Alychlo aankondigt een biedingsbericht te hebben uitgebracht.
Beschikbaarstelling Biedingsbericht
Het biedingsbericht is door Alychlo beschikbaar gesteld op haar website www.alychlo.com/nieuws.
Aanmeldingstermijn
De aanmeldingstermijn onder het bod start op 14 maart 2018 9.00 uur CET en sluit op 8 mei om
17.40 uur CET.
Aandeelhoudersvergadering
Vrijdag 16 maart 2018 vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld plaats te
Zoetermeer waarin een toelichting zal worden gegeven in het kader van het verplicht openbaar bod.

Voor meer informatie over dit persbericht of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Koos Hendriks (CEO), +31 (0)6 51837518 of corporate@snowworld.com
Wim Moerman (CFO), +31 (0)6 41219496 of corporate@snowworld.com

Profiel Alychlo
Alychlo NV is de familiale investeringsmaatschappij van ondernemer Marc Coucke. Alychlo investeert
in groeibedrijven en zorgt voor actieve ondersteuning van het management. Huidige investeringen
zijn onder meer Ceres Pharma (voorschriftvrije geneesmiddelen), AnimalCare/Ecuphar (specialist in
dierengeneeskunde), MiDiagnostics (chips voor medische diagnose), Fagron (farmaceutische
bereidingen), Mithra Pharmaceuticals (expert in vrouwelijke gezondheid), Sophia Genetics
(oncologische DNA analyse), DROIA (ontwikkeling van kankertherapieën), Versluys (vastgoed en
hoogwaardige projectontwikkeling), La Petite Merveille (natuur- en avonturenproject in Durbuy) en
Pairi Daiza (uniek dierenpark).
Profiel SnowWorld
SnowWorld N.V. is een in Zoetermeer gevestigde beursgenoteerde vennootschap. SnowWorld is met
haar twee indoorski faciliteiten in Nederland één van de leidende ondernemingen in deze industrie
van de wereld. SnowWorld heeft sinds haar oprichting in 1996 door de heer J.H.M. Hendriks een
snelle groei doorgemaakt. In verband met de strategie van SnowWorld om het bewezen succesvolle
concept verder in Europa te kunnen uitrollen heeft SnowWorld in 2013 de stap naar de beurs
gemaakt.

