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SnowWorld investeert in Zoetermeer in een nieuwe zuinige machinekamer

SnowWorld verwacht een hoger operationeel resultaat

In aansluiting op het halfjaarbericht van 27 mei j.l. (‘SnowWorld handhaaft groeiverwachting
na stabiel eerste halfjaar’) publiceert SnowWorld onderstaande trading update over de eerste
negen maanden van het gebroken boekjaar 2014/2015. SnowWorld is verheugd te kunnen
meedelen dat winstgevendheid over de maanden april tot en met juni 2015 hoger ligt dan
een jaar eerder. Gezien de behaalde resultaten over de eerste negen maanden van het
boekjaar en de reserveringen voor het laatste kwartaal, verwacht SnowWorld het lopende
boekjaar met een hogere operationele EBITDA en een hogere operationele netto winst te
zullen afsluiten. Deze verwachte resultaatstijging is te danken aan een toename van de
gemiddelde besteding per gast en de gerealiseerde besparingen op de operationele kosten.
Voor SnowWorld zijn de eerste zes maanden van haar boekjaar, oktober tot en met maart, financieel
gezien verreweg het belangrijkste. In die maanden wordt zo’n 70% van de jaaromzet gerealiseerd. In het
2e halfjaar zijn de belangrijke activiteiten de trainingen van de vele duizenden atleten in Landgraaf, de
exploitatie van het klimpark in Landgraaf en de summercamps in Zoetermeer.

Nieuwe machinekamer SnowWorld Zoetermeer
In juni heeft SnowWorld een overeenkomst getekend met GEA Refrigeration voor de bouw van een
nieuwe machinekamer voor haar vestiging in Zoetermeer. Deze installatie zal zorgen voor de productie van
de koude voor de pistes. Naar verwachting wordt de nieuwe machinekamer in januari 2016 in gebruik
genomen. De nieuwe installatie is niet alleen een stuk zuiniger, maar biedt ook de mogelijkheid om de
geproduceerde restwarmte te gaan gebruiken voor de verwarming van de restaurants en zalen. De totale
investering bedraagt circa € 1,8 miljoen. ABN AMRO heeft hiertoe de kredietfaciliteit van SnowWorld
verruimd.

Voortgang nieuwbouwprojecten
De procedure voor de verlenging van de derde piste van SnowWorld Zoetermeer is in de laatste fase
terecht gekomen. Nadat het concept bestemmingsplan en de concept omgevingsvergunning ter inzage
hebben gelegen en de zienswijzen zijn beantwoord, heeft het College van Burgemeester en Wethouders
deze inmiddels ter goedkeuring aan de gemeenteraad van Zoetermeer voorgelegd. Nog in september zou
de besluitvorming moeten worden afgerond. Bij een positieve uitkomst rest nog een mogelijke bezwaar
procedure bij de Raad van State.
Zowel het project in Parijs als dat in Barcelona verloopt op dit moment stroef. Recente lokale
verkiezingsuitslagen zorgen ervoor dat de procedures voor de wijziging van de bestemmingsplannen
tijdelijk zijn stilgelegd. SnowWorld en haar locale teams overleggen met de beide stadsbesturen over de
vraag hoe en wanneer verder te gaan met de procedures.
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Statutenwijziging en mogelijke dividenduitkering
Naar aanleiding van een besluit door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 maart 2015 zijn
de statuten van SnowWorld N.V. inmiddels aangepast. De nominale waarde van de aandelen is verlaagd
ten gunste van een hogere algemene reserve. Deze aanpassing was nodig om in de toekomst dividend te
kunnen uitkeren. Het voornemen is om dit voor het eerst in het voorjaar van 2016 te gaan doen. Hiertoe
zal SnowWorld een voorstel doen aan de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

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.

