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PERSBERICHT
Start inschrijving aandelen SnowWorld
SnowWorld is verheugd te kunnen mededelen dat het prospectus in verband met de geplande
aandelenemissie door AFM is goedgekeurd.
Eind 2013 is SnowWorld naar de beurs gegaan. Op 12 december luidde algemeen directeur Koos Hendriks
deze nieuwe fase van het bedrijf in met een ferme slag tegen de beursgong. De beursgang houdt verband
met de expansieplannen die SnowWorld heeft om de succesformule (inter)nationaal uit te rollen.
SnowWorld is op dit moment met haar twee indoor ski resorts in Nederland, één van de wereldleidende
ondernemingen binnen deze industrie. Financieel gezien is SnowWorld een gezond bedrijf. SnowWorld is
winstgevend en behaalde over het afgelopen jaar een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 8,5 miljoen euro.
Bovendien zijn de leningen die aangegaan zijn voor de bouw van de accommodaties de afgelopen jaren
flink verlaagd.
De geplande aandelenemissie houdt verband met de reverse listing en heeft als doel het eigen vermogen
en de groeibasis te versterken. De emissie betreft een uitgifte van maximaal 1.125.000 nieuwe aandelen
tegen een prijs die zal worden vastgesteld na de sluiting van de inschrijfperiode.
De inschrijfperiode start per 21 januari 2014 en eindigt op 6 februari 2014 om 15.00 uur. Particuliere
beleggers die willen inschrijven kunnen zich melden bij hun eigen bank.
SnowWorld wil de komende jaren fors groeien. Het succes van Zoetermeer en Landgraaf willen we
nationaal en internationaal verder uitbouwen:

groei van huidige accommodaties (bijv. derde baan in Zoetermeer)

overname van bestaande ski-accommodaties

ontwikkeling van nieuwe ski-accommodaties in Parijs en Barcelona
Beleggers die overwegen aandelen te kopen door inschrijving op deze emissie, dienen goede nota te
nemen van de volledige inhoud van het door AFM goedgekeurde prospectus. Het prospectus is algemeen
verkrijgbaar gesteld en kan worden geraadpleegd via de website van SnowWorld:
www.snowworld.com/prospectus.

Koos Hendriks: ‘Met deze emissie van nieuwe aandelen creëren we een goede basis om onze
groeiambitie gestalte te geven.’
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Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met;

Koos Hendriks (CEO), 06 51837518 of koos.hendriks@snowworld.com
Wim Moerman (CFO), 06 41219496 of wim.moerman@snowworld.com

