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Eerste kwartaal naar tevredenheid afgesloten

SnowWorld beleeft uitstekende start boekjaar 2015/2016
SnowWorld beleefde een uitstekende start van het boekjaar 2015/2016 dat op 1 oktober
2015 aanving. SnowWorld is erg tevreden over de behaalde resultaten gedurende het eerste
kwartaal van het lopende boekjaar. Daarnaast werd aanzienlijke voortgang geboekt in het
proces tot verlenging van de derde piste in Zoetermeer.

Resultaatontwikkeling
Onlangs presenteerde SnowWorld haar jaarcijfers over boekjaar 2014/2015. Zowel de EBITDA (€ 8,5
miljoen) als het netto resultaat (€ 2,3 miljoen) namen toe ten opzichte van het boekjaar 2013/2014
waarbij het netto resultaat zelfs steeg met 32%. Eerder al sprak SnowWorld de verwachting uit dat het
netto resultaat voor het boekjaar 2015/2016 opnieuw hoger zou uitkomen. Op basis van de behaalde
resultaten over het eerste kwartaal (1 oktober tot en met 31 december) herhaalt SnowWorld de eerder
uitgesproken verwachting voor het gehele boekjaar 2015/2016.
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 derde piste SnowWorld Zoetermeer
De voorbereidende werkzaamheden voor de verlenging van de derde piste van SnowWorld Zoetermeer
zijn van start gegaan. Dit gebeurde nadat de Raad van State, het aangespannen verzoek tot voorlopige
voorziening tegen de inwerkingtreding van de door de gemeente Zoetermeer verleende vergunning, had
afgewezen. Formeel loopt er nog een bodemprocedure maar deze wordt door SnowWorld met vertrouwen
tegemoet gezien en daarom zijn de voorbereidende werkzaamheden van start gegaan. Het is de
verwachting dat de bouw nog dit boekjaar zal worden afgerond zodat nog voor aanvang van het komende
winterseizoen op de tot 300 meter verlengde piste geskied kan worden. Met het project is een investering
van circa € 10 miljoen gemoeid.

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.

