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Eerste kwartaal naar tevredenheid afgesloten

SnowWorld verwacht hogere nettowinst
Op basis van de resultaten over het eerste kwartaal (1 oktober tot en met 31 december)
verwacht SnowWorld over het boekjaar 2014/2015 niet alleen een hogere operationele
nettowinst, maar ook een hogere operationele EBITDA. Over het vorige boekjaar realiseerde
SnowWorld een operationele nettowinst van € 1,8 miljoen bij een operationele EBITDA van
€ 8,2 miljoen.
Voor SnowWorld zijn de eerste zes maanden van haar boekjaar, oktober tot en met maart, financieel
gezien verreweg het belangrijkst. In die maanden wordt zo’n 70% van de jaaromzet gerealiseerd.
SnowWorld Fitness- en wellnesscentrum
Voorafgaand aan de, voor fitnesscentra, traditioneel belangrijke maand januari heeft SnowWorld haar
fitness- en wellnesscentrum in Zoetermeer voorzien van een geheel nieuwe ‘look and feel’. Ook is de
nieuwste lijn cardio apparatuur van Technogym in gebruik genomen. Deze apparaten leveren de door de
gebruikers opgewekte energie terug aan het elektriciteitsnet. Tegelijkertijd is er geïnvesteerd in software
waarmee de trainers de verschillende leden nog beter individueel van dienst kunnen zijn.
Verlenging derde piste SnowWorld Zoetermeer
Na een jarenlange voorbereiding heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zoetermeer besloten om op 6 februari het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbouwvergunning ter
inzage te leggen. Op basis hiervan verwacht SnowWorld dat deze zomer de bouwvergunning wordt
verleend. Rekening houdend met een beroepsprocedure bij de Raad van State zullen de werkzaamheden,
ervan uitgaande dat in het voordeel van SnowWorld wordt beslist, in het voorjaar van 2016 kunnen
aanvangen waarna de verlengde baan in september van datzelfde jaar in gebruik genomen kan worden.
Voortgang nieuwbouwprojecten Parijs en Barcelona
In het kader van haar groeistrategie werkt SnowWorld aan de ontwikkeling van nieuwe vestigingen in
Parijs en Barcelona. De afgelopen maanden is er door politieke ontwikkelingen, zowel in Parijs als
Barcelona, weinig voortgang geboekt in de vorig jaar opgestarte bestemmingsplan procedures. De
verwachting is echter nog steeds dat deze procedures medio dit jaar zullen worden afgerond.

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.

