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Tussentijdse mededeling SnowWorld
SnowWorld zet concrete stappen in uitvoering van groeistrategie
Voor SnowWorld N.V. (“SnowWorld”), marktleider op het gebied van indoor
skiresorts, kende het afgelopen kwartaal
een aantal zeer belangrijke
gebeurtenissen. Bij de aankondiging van de voorgenomen beursgang in oktober
2013 werd de groeistrategie toegelicht. De beursgang van SnowWorld werd positief
ontvangen met een koersstijging van 8 euro (omgerekend) tot 12,48 op 11 februari jl.
Na de beursintroductie op 12 december 2013 konden er vervolgens in anderhalve
maand tijd een tweetal concrete stappen in de uitvoering van deze groeistrategie
gemeld worden: de voortgang van de geplande uitbreiding van de derde skipiste in
Zoetermeer en de aankondiging van de voorgenomen overname van SnowPlanet.
Op 21 januari 2014 publiceerde SnowWorld het prospectus in het kader van de
aandelenemissie, waarvoor de inschrijving morgen (donderdag 13 februari om 15.00
uur) sluit.
Groeistrategie
Op 29 oktober 2013 heeft SnowWorld, tezamen met de aankondiging van de
voorgenomen beursgang, haar groeistrategie toegelicht. De groeistrategie van SnowWorld
is gebaseerd op drie pijlers:
1. Uitbreiding van huidige accommodaties
2. Overname van bestaande accommodaties
3. Ontwikkeling van nieuwe accommodaties (in bijvoorbeeld Barcelona en Parijs)
Bij de uitvoering van haar groeistrategie hanteert SnowWorld het criterium dat bij iedere
investering waarde voor de aandeelhouders moet worden gecreëerd.
Uitbreiding van huidige accommodaties
De gemeenteraad van Zoetermeer stemde op 16 december 2013 in met de plannen van
SnowWorld voor verlenging van haar derde skipiste. De gemeenteraad heeft het College
van B&W toestemming gegeven om samen met SnowWorld de plannen verder uit te
werken. De huidige derde skipiste kan daardoor met zo’n 100 meter worden verlengd tot
300 meter. SnowWorld verwacht hierdoor additionele bezoekers te kunnen aantrekken en
verwacht een toename van de gemiddelde verblijfsduur, terwijl naar verwachting de kosten
door schaalvoordelen in beperkte mate zullen toenemen.
Overname van bestaande accommodaties
Op 28 januari 2014 kondigde SnowWorld de voorgenomen overname van SnowPlanet in
Spaarnwoude aan. Met deze stap wordt een derde ski accommodatie in Nederland
verworven en ontstaat een goede landelijke dekking. SnowWorld is voornemens
SnowPlanet om te vormen tot SnowWorld Amsterdam. In dat kader wordt ernaar
gestreefd bij SnowWorld Amsterdam dezelfde beleving te creëren als bij de
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bestaande accommodaties in Landgraaf en Zoetermeer. SnowWorld verwacht dat de
beoogde
overname van SnowPlanet een positieve bijdrage zal leveren aan de resultaten en de winst
per aandeel, zoals ook nader uiteengezet in het aanvullende persbericht van 4 februari 2014.
Ontwikkeling van nieuwe accommodaties in bijvoorbeeld Barcelona en Parijs
SnowWorld heeft concrete plannen om zowel in Parijs als Barcelona nieuwe indoor
skiresorts te openen. In verband met de plannen in Parijs werkt SnowWorld samen met een
Franse projectontwikkelaar en een team van Nederlandse en Franse architecten, de
definitieve vergunningsaanvraag uit. Met betrekking tot de geplande uitbreiding in
Barcelona is een overeenkomst getekend met de architect.
Publicatie prospectus en lancering aandelenemissie
Op 21 januari 2014 publiceerde SnowWorld het door de AFM goedgekeurde prospectus en
lanceerde haar emissie van maximaal 1.125.000 nieuwe aandelen. De uitgifteprijs bedraagt
minimaal 8 euro per aandeel. Met de aandelenemissie wil SnowWorld haar eigen vermogen
verder versterken en een stabiele basis vormen voor de groeiambities van het bedrijf.
De inschrijvingsperiode loopt morgen (donderdag 13 februari 2014) om 15.00 uur af. Voor
meer informatie over de aandelenemissie, de strategie en de financiële positie van
SnowWorld wordt verwezen naar het prospectus gedateerd 21 januari 2014 en de
supplementen op het prospectus gedateerd 28 januari 2014 en 5 februari 2014. Genoemde
documenten zijn algemeen beschikbaar gesteld en 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
Dit persbericht kan tevens worden beschouwd als verklaring in het kader van artikel 5.25 e
Wft.

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 op het gebied van indoor skiresorts. 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.

