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Mededeling SnowWorld N.V.
SnowWorld deelt mede dat het voornemens is de publicatie van de halfjaarcijfers 2017/2018 die was
voorzien voor 16 mei 2018 te vervroegen. Dat voornemen houdt verband met het einde van de
aanmeldingstermijn (8 mei 2018) in het kader van het verplichte bod van Alychlo.
Voorts heeft SnowWorld een aangepaste versie van de standpuntbepaling in het kader van artikel
24.2 van het Besluit Openbare Biedingen (oorspronkelijke versie van 9 april 2018) via de website van
de vennootschap (www.snowworld.com) algemeen verkrijgbaar gesteld. De wijzigingen zien op het
toevoegen van een overzicht van transacties in aandelen SnowWorld NV door bestuurders en
commissarissen, een bevestiging dat er geen andere transacties hebben plaatsgevonden door
bestuurders en commissarissen alsmede het verwijderen van een opmerking over een eventuele
dividenduitkering.

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.

