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13.000 zonnepanelen geïnstalleerd

Trage start 2017/2018 door warm weer
Door een achterblijvend bezoekersaantal zijn de resultaten over het eerste kwartaal van het boekjaar (1
oktober tot en met 31 december) lager dan over het eerste kwartaal van vorig boekjaar. Eén van de
oorzaken hiervoor is de, historisch gezien, ongekend warme herfstvakantie, die voor SnowWorld de start
vormt van het indoor ski seizoen. In de voor SnowWorld belangrijke kerstvakantie, is deze achterstand
niet ingelopen. SnowWorld stelt haar verwachtingen voor dit boekjaar dan ook iets bij. SnowWorld
verwacht dit jaar een iets lagere omzet dan vorig jaar. Wel wordt de verwachting herhaald dat het netto
resultaat dit jaar hoger zal uitkomen dan over het boekjaar 2016/2017.
Voortgang ontwikkeling SnowWorld Milaan
Ten aanzien van één van de belangrijke strategische ontwikkelingen van SnowWorld, de bouw van een
nieuwe SnowWorld vestiging in Milaan, is in het eerste kwartaal verdere voortgang geboekt. De
werkzaamheden in het kader van het verkrijgen van de bouwvergunning verlopen nog immer positief. De
verwachting is nog steeds dat de vergunning in 2018 verstrekt zal kunnen worden. De voorbereidingen
worden getroffen om direct hierna met de bouw te kunnen aanvangen.
Onderzoek naar mogelijkheden surfpool
In december heeft SnowWorld bekendgemaakt de mogelijkheid van ontwikkeling van een surfpool naast
haar indoor skiresort in Zoetermeer te onderzoeken. Surfen is wereldwijd een sterk groeiende sport en
sluit qua doelgroep goed aan op de bestaande doelgroep van SnowWorld. Gebruik makend van de
synergie qua personeel en energie is SnowWorld van mening dat een surfpool in Zoetermeer rendabel
door haar te exploiteren zal zijn.
Dividendbeleid
In het op 29 december gepubliceerde jaarverslag heeft SnowWorld een dividendvoorstel gepubliceerd
zoals dit aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 maart 2018 zou worden voorgesteld.
Uitvoering van de strategie van SnowWorld zal de komende jaren naar verwachting aanzienlijke
investeringen vergen. In dat kader heeft ook de nieuwe grootaandeelhouder Alychlo aangegeven er de
voorkeur aan te geven om – in die investeringsfase – geen contant dividend uit te keren. Directie en Raad
van Commissarissen hebben besloten het dividendbeleid op die omstandigheden aan te passen. In dat
kader wordt voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die op 16 maart zal worden gehouden
het dividendbeleid geagendeerd en zal het aanvankelijk gecommuniceerde dividendvoorstel niet voor deze
vergadering worden geagendeerd.
Afronding installatie 13.000 zonnepanelen
Met het leggen van het laatste zonnepaneel in Landgraaf heeft SnowWorld een belangrijke stap gezet in
haar duurzaamheidsstrategie. Op de daken van de pistes in Zoetermeer en Landgraaf zijn 13.000
zonnepanelen geïnstalleerd. Met de energie die deze panelen opwekken is SnowWorld op zonnige dagen
geheel zelfvoorzienend in haar energieverbruik.
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.

