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SnowWorld bekijkt andere acquisitiemogelijkheden

SnowWorld ziet na due dilligence af van SnowPlanet
Due dilligence
SnowWorld ziet af van de overname van SnowPlanet in Spaarnwoude. Op 28 januari 2014 heeft
SnowWorld bekendgemaakt dat een intentieovereenkomst was gesloten voor de acquisitie van deze indoor
skifaciliteit. In de afgelopen maanden heeft SnowWorld intensief due dilligence onderzoek gedaan. Op
basis daarvan is onder meer geconcludeerd dat de acquisitie niet de beoogde bijdrage aan de
(aandeelhouders-) waarde van SnowWorld zal leveren.
Acquisitiemogelijkheden in Europa
SnowWorld bekijkt op dit moment een aantal acquisitiemogelijkheden van bestaande ski-faciliteiten in
Europa. SnowWorld stelt daarbij een aantal criteria:
-

Goede ligging: voldoende inwoners en skiërs is in de omgeving van de faciliteit

-

Mogelijkheden om up te graden naar het SnowWorld service- en belevingsniveau.

-

Goed cashflow genererend vermogen.

-

Positieve bijdrage aan de winst per aandeel

Meer bezoekers, goede uitgangspositie
SnowWorld heeft - als marktleider en best renderende exploitant van indoor ski resorts – een uitstekende
uitgangspositie voor verdere groei.
In het afgelopen winterseizoen heeft SnowWorld het aantal bezoekers licht zien groeien en op 19 maart
heeft SnowWorld bekendgemaakt voor het gehele boekjaar een hogere operationele nettowinst te
verwachten.
Aanzienlijk groeipotentieel
Naast de mogelijkheden om via acquisitie van bestaande faciliteiten te groeien, werkt SnowWorld aan het
verkrijgen van een vergunning voor de verlenging van de derde baan van SnowWorld Zoetermeer. Voorts
wordt gewerkt aan de wijziging van bestemmingsplannen in Parijs en Barcelona als voorbereiding op de
vestiging van SnowWorld skiresorts in Frankrijk en Spanje.

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.

