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Eerste notering SnowWorld op 12 december 2013

BAVA Fornix stemt in met Reverse Listing SnowWorld
Fornix BioSciences NV (hierna Fornix) is verheugd mede te kunnen delen dat de Buitengewone
Algemene Vergadering van Aandeelhouders hedenochtend unaniem heeft ingestemd met de
voorgenomen Reverse Listing van SnowWorld. Fornix ontplooide sinds de verkoop van Artu
Biologicals (2010) en Laprolan (2011) geen operationele activiteiten meer. Door de Reverse
Listing krijgen de zittende aandeelhouders Fornix een belang in SnowWorld, een bedrijf dat tot
de leidende spelers behoort in de Nederlandse leisure markt, jaarlijks een half miljoen piste
bezoekers ontvangt en over een sterk omzet- en cashflow-genererend vermogen beschikt. Over
het gebroken boekjaar 2012/2013 (tot en met 30 september) bedroeg de omzet 25,4 miljoen
euro en de EBITDA 8,5 miljoen euro.
SnowWorld heeft voor de komende jaren de ambitie om te groeien door uitbreiding van de
bestaande faciliteiten, het overnemen van andere ski-banen en het investeren in nieuwe skiaccommodaties in onder meer Parijs en Barcelona. SnowWorld is voornemens om de notering
op termijn te gebruiken om risicodragend kapitaal te verwerven voor deze expansie, overigens
onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze expansie bijdraagt aan de waardecreatie voor
zittende aandeelhouders.
SnowWorld bereidt thans een emissie voor die tot doel heeft de vermogenspositie en daarmee
de groeibasis verder te versterken. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het
gepubliceerde Informatiememorandum. Details over de aandelenemissie zullen bekend worden
na goedkeuring van het prospectus.
De vergadering heeft voorts unaniem ingestemd met onder andere:


De voorgestelde statutenwijziging met onder andere de daarin opgenomen
naamswijziging in SnowWorld NV. En een omgekeerde splitsing van de aandelen in de
verhouding 25 oude aandelen voor 1 nieuw aandeel.



De benoeming van de heer J.H.M Hendriks tot lid van de Raad van Bestuur, en het
aftreden van mevrouw M.E.T. Pigeaud als lid van de Raad van Bestuur



De benoeming van mevrouw B.K. Mentel en de heren A.J. Bakker en P.P.F. de Vries
tot lid van de Raad van Commissarissen en het aftreden van de heren F.C. Lagerveld,
F.J.J. Lucassen en F. van Westen.



Uitgifte van 1.875.000 nieuwe aandelen A ter financiering van de koopsom voor
SnowWorld

Ook de overige agendapunten zijn met algemene stemmen aangenomen.
Op donderdag 12 december a.s. zal de eerste notering van de aandelen SnowWorld NV
plaatsvinden, dat wil zeggen met de gewijzigde naam en samenvoeging van 25 bestaande
aandelen tot één nieuw aandeel. Deze eerste notering zal gepaard gaan met een
gongceremonie bij NYSE Euronext Amsterdam, waar CEO Koos Hendriks in aanwezigheid van
de bestuursvoorzitter van NYSE Euronext Amsterdam, de heer Cees Vermaas, om 9.00 uur de
openingsgong zal slaan.
Deze gongceremonie is toegankelijk voor pers.
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Technische mededelingen:
Tijdens de Bijzondere Aandeelhoudersvergadering van heden zijn de voorgestelde
statutenwijzigingen goedgekeurd, waaronder de naamswijziging en de reverse split (25:1) van
de aandelen. In verband hiermede zal telkens voor iedere vijfentwintig (25) gewone aandelen
Fornix van nominaal € 0,15 (ISIN NL0000439990) een (1) nieuw gewoon aandeel SnowWorld
van nominaal € 3,75 (ISIN NL0010627865) worden verkregen. Houders van gewone aandelen
Fornix, die hun aandelen in administratie hebben bij een bank of commissionair, hoeven zelf
geen actie te ondernemen.
Aan NYSE Euronext Amsterdam is verzocht te bepalen dat, onder voorbehoud dat op 10
december 2013 de akte van statutenwijziging wordt verleden, de notering met ingang van 12
december 2013 in de nieuwe ISIN code NL0010627865 voor de gewone aandelen SnowWorld
zal geschieden. Het nieuwe Euronext trading symbool is SNOW.
Bij afwikkeling zal de afronding en afrekening per individuele houder op de gebruikelijke wijze
geschieden door de members van NYSE Euronext in Amsterdam ("Members"). Voor het
aanschrijven en afwikkeling, inclusief afronding, van de fracties, zal aan de Members EUR 1,00
provisie per depot worden vergoed, indien zij een schriftelijke verklaring naar kas@kempen.nl
versturen en daarin verklaren dat de gehele omwisseling provisievrij is uitgevoerd. Deze
verklaring dient uiterlijk 27 december 2013 ingediend te zijn.
Fornix BioSciences / SnowWorld
Koos Hendriks
-------------------------------------------------------einde persbericht-------------------------------------------------

Voor meer informatie over dit persbericht 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

