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Emissie geplaatst op 8 euro per aandeel

SnowWorld versterkt eigen vermogen met ruim 6 miljoen euro
SnowWorld, marktleider op het gebied van indoor skiresorts, is verheugd dat – in het kader
van de aandelenemissie kan worden meegedeeld dat het eigen vermogen met ruim 6 miljoen
euro is versterkt. Tevens wordt meegedeeld dat de prijs van de nieuwe gewone aandelen
aangeboden in de emissie is vastgesteld op EUR 8 per aandeel. Deze prijs is gelijk aan de prijs
waartegen SnowWorld is ingebracht in het kader van de Reverse Listing en vrijwel gelijk aan
de beurskoers vóór aankondiging van de Reverse Listing op 29 oktober 2013. In totaal zal
het aandelenkapitaal met 753.255 gewone aandelen toenemen. Met deze opbrengst vindt
een belangrijke versterking plaats van het eigen vermogen van SnowWorld en wordt een
stabiele basis gevormd voor de groeiambities van het bedrijf. Na de aandelenuitgifte en
conversie van aandelen A zullen er in totaal 2.950.163 beursgenoteerde gewone aandelen
uitstaan.
Bij de aandelenemissie van SnowWorld gold een preferentieel toewijzingsrecht voor aandeelhouders die
op dinsdag 21 januari 2014 aandelen SnowWorld bezaten of op die dag aandelen SnowWorld hadden
gekocht. Onderdeel van de vermogensversterking is de omzetting van een deel van de vendor loan (1
miljoen euro) door J.H.M. Hendriks Beheermaatschappij B.V. 125.000 nieuwe aandelen. Van de geplaatste
nieuwe aandelen is overigens circa 28% toegewezen aan particuliere beleggers in Nederland en België en
circa 72% aan Nederlandse professionele beleggers.
Toewijzing van de nieuwe aandelen vindt vandaag (14 februari 2014) plaats en levering tegen betaling
van de aandelen zal op 19 februari 2014 geschieden. De nieuwe gewone aandelen zullen naar verwachting
per 19 februari 2014 tot de handel op Euronext Amsterdam worden toegelaten.

Koos Hendriks, CEO van SnowWorld N.V.: “Dankzij de beursgang is SnowWorld nu beter gefinancierd en
heeft het inmiddels goede bekendheid bij het beleggend publiek. SnowWorld is voornemens om te blijven
investeren in een goede relatie met haar aandeelhouders. We danken de nieuwe en bestaande beleggers
die vertrouwen hebben getoond in het bewezen business model van SnowWorld”
Voor meer informatie over de aandelenemissie en SnowWorld wordt verwezen naar het pricing statement
van 14 februari 2014, het prospectus gedateerd 21 januari 2014 en de supplementen op het prospectus
gedateerd 28 januari 2014 en 5 februari 2014. Genoemde documenten kunnen worden geraadpleegd via
de website van SnowWorld (www.snowworld.com/prospectus).

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.

