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Mededeling SnowWorld
Op 31 januari jl. heeft SnowWorld medegedeeld dat over het eerste kwartaal van het gebroken
boekjaar 2017/2018 sprake was een achterblijvend bezoekersaantal en een iets lagere omzet. In de
toelichting is toen gewezen op de weersomstandigheden die voor SnowWorld een belangrijke – en
niet te beïnvloeden – externe factor vormen.
Thans kan worden meegedeeld dat de achterstand die in het eerste kwartaal is ontstaan, in het
tweede kwartaal niet is ingelopen. Naar verwachting zal de omzet over het eerste halfjaar, dat loopt
van 1 oktober 2017 tot en met 31 maart 2018, 5 tot 10 procent lager uitkomen dan over dezelfde
periode in het vorige boekjaar. Ook het bedrijfsresultaat (EBITDA) zal over het eerste halfjaar lager
liggen dan een jaar eerder.
In het persbericht van 31 januari jl. is de verwachting herhaald dat de nettowinst over het gehele
boekjaar hoger zal uitkomen dan in het boekjaar 2016/2017. Op basis van lagere rentelasten en het
wegvallen van lasten gerelateerd aan de ontwikkelingen in Barcelona en Parijs, handhaaft de directie
deze verwachting. Wel wordt opgemerkt dat deze verwachting met meer onzekerheid is omgeven.
SnowWorld streeft ernaar om het halfjaarbericht, dat volgens de corporate agenda van SnowWorld
op 16 mei 2018 zou worden gepubliceerd, eerder uit te brengen.

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 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.

