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Vermogen versterkt met 4,25 miljoen euro

SnowWorld benoemt Wim Hubrechtsen tot CEO
SnowWorld, de beursgenoteerde exploitant van indoor skibanen, maakt bekend dat Wim
Hubrechtsen met ingang van 1 oktober 2018 de functie van CEO zal gaan vervullen. Wim
Hubrechtsen heeft uitgebreide ervaring in de media- en entertainment sector. Hij was onder meer
werkzaam bij Studio 100 (2001-2008) en de Vlaamse Mediamaatschappij (2008-2012). Tot voor kort
was hij CEO van Comics Station (2013-2018). De Raad van Commissarissen is ervan overtuigd dat
Wim Hubrechtsen de juiste man is om SnowWorld verder uit te bouwen en dat de succesformule
van SnowWorld bij hem in goede handen is. Wim Hubrechtsen volgt Koos Hendriks op die op 1
oktober 2018 zal terugtreden als CEO. Hij heeft aangegeven de nieuwe CEO te willen ondersteunen
en een soepele overgang te willen bewerkstelligen. In dat kader zal Koos Hendriks tot maart 2019
actief blijven in een adviserende rol.
Ten aanzien van de kapitaalstructuur deelt SnowWorld mee dat het aandelenkapitaal met 15
procent wordt uitgebreid. Dit betreft de uitgifte van 471.954 aandelen SnowWorld N.V. tegen een
prijs van 9 euro, een discount van 2 procent ten opzichte van de slotkoers van vrijdag 14 september
2018. De aandelen worden uitgegeven aan Alychlo NV (455.235 aandelen) en aan de
beheermaatschappij van de heer Hendriks (16.719 aandelen). Hierdoor stijgt het belang van Alychlo
licht naar 84,6 procent; het belang van de heer Hendriks bedraagt 5 procent. Met de
kapitaaluitbreiding wordt het eigen vermogen met 4,25 miljoen euro versterkt en wordt een
verbetering van de balansverhoudingen bewerkstelligd. De sterkere balans biedt een goede basis
voor toekomstige investeringen en (buitenlandse) expansie.
Dhr. Hans Bakker, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van SnowWorld, namens de
voltallige Raad van Commissarissen: “Koos Hendriks (1949) heeft SnowWorld N.V. opgericht en
heeft sinds de start in 1996 onafgebroken leiding gegeven aan de activiteiten van SnowWorld in zijn
hoedanigheid als CEO. Wij wensen hierbij Koos Hendriks van harte en uitdrukkelijk te danken voor
zijn passie en vastberadenheid waarmee hij SnowWorld heeft opgebouwd en geleid. De kwaliteit en
authenticiteit van de huidige SnowWorld indoor winterportbeleving, die als een benchmark geldt in
de sector, zijn het resultaat van deze uitzonderlijke staat van dienst in het (indoor) wintersport
gebeuren.
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 (Zoetermeer en Landgraaf) 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. Sinds september 2017 houdt Alychlo, de
investeringsmaatschappij van ondernemer Marc Coucke, een meerderheid van de aandelen.

