SnowWorld N.V.
Buytenparklaan 30
2717 AX Zoetermeer

PERSBERICHT
Zoetermeer, 8 februari 2017

Nieuwe piste SnowWorld zeer goed ontvangen

Goed eerste kwartaal 2016/2017
Met de opening van de verlengde 3e piste in Zoetermeer heeft SnowWorld een belangrijke
nieuwe troef in handen. De bezoekersaantallen voor de vestiging Zoetermeer zijn hiermee
sterk gestegen ten opzichte van een jaar eerder. SnowWorld is tevreden over de behaalde
resultaten gedurende het eerste kwartaal van het lopende boekjaar. SnowWorld verwacht
dat het nettoresultaat over het gehele boekjaar 2016/2017 hoger zal uitkomen dan in
2015/2016.
Resultaatontwikkeling
Op 18 januari jl. heeft SnowWorld haar jaarcijfers over boekjaar 2015/2016 gepubliceerd. Zowel de
EBITDA (€ 8,6 miljoen) als het nettoresultaat (€ 2,4 miljoen) namen toe ten opzichte van het boekjaar
2014/2015. Bij de presentatie van deze jaarcijfers heeft SnowWorld de verwachting uitgesproken dat het
nettoresultaat voor het boekjaar 2016/2017 opnieuw hoger zal uitkomen. Op basis van de behaalde
resultaten over het eerste kwartaal (1 oktober tot en met 31 december) en de verwachtingen voor de
overige 3 kwartalen herhaalt SnowWorld de eerder uitgesproken verwachting voor het gehele boekjaar
2016/2017.
Voor SnowWorld zijn de eerste zes maanden van haar boekjaar, oktober tot en met maart, financieel
gezien verreweg het belangrijkst. In die maanden wordt ongeveer 70% van de jaaromzet gerealiseerd.
Verlenging 3e piste SnowWorld Zoetermeer
Op 15 oktober 2016 vond de officiële opening van de verlengde 3 e piste van SnowWorld Zoetermeer
plaats. In de zomermaanden van boekjaar 2015/2016 is de bestaande 3e piste verlengd tot 300 meter.
Niet alleen de lengte van de piste maar ook de hellingshoek (21%) zorgt ervoor dat SnowWorld
Zoetermeer inmiddels beschikt over een spectaculaire nieuwe uitdaging. Gedurende de afgelopen
maanden heeft de verlenging bij het grote publiek steeds meer bekendheid gekregen, hetgeen inmiddels
leidt tot een sterke stijging van de bezoekersaantallen.
Skybar unieke horecagelegenheid op 80 meter hoogte
Op 12 december 2016 is, als onderdeel van de verlengde 3e piste in Zoetermeer, de Skybar met groot
panoramaterras geopend. Bovenaan de verlengde 3e piste bevindt zich een horecagelegenheid op 80
meter hoogte waar bezoekers kunnen genieten van een hapje en een drankje met uitzicht op, enerzijds de
piste en anderzijds het groene hart en de skyline van Rotterdam en Den Haag. Via een trap aan de zijkant
van de piste, is de Skybar eveneens van buitenaf te bereiken waardoor deze bar een unieke beleving is.
Strategische ontwikkelingen
Nu het merendeel van de bouwwerkzaamheden achter de rug zijn, richt SnowWorld zich weer volledig op
haar strategie (optimaliseren van bestaande vestigingen en het openen van nieuwe vestigingen). In dit
kader zal in het voorjaar van 2017 gestart worden met de installatie van 8.000 zonnepanelen op de daken
van zowel de vestiging in Landgraaf als in Zoetermeer.
SnowWorld blijft actief met het ontwikkelen van nieuwe SnowWorld vestigingen en het onderzoeken van
mogelijkheden tot acquisitie.
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
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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.

