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Verwachte operationele winst per aandeel: EUR 0,65 - 0,70

SnowWorld verwacht hogere operationele nettowinst
In aansluiting op het persbericht dat SnowWorld op 10 maart jl. naar buiten heeft gebracht over het goed
verlopen winterseizoen, doet de vennootschap nadere mededelingen met betrekking tot de verwachte
ontwikkeling van de nettowinst.
SnowWorld hecht eraan op te merken dat deze mededelingen betrekking hebben op de operationele
resultaten, exclusief niet operationele effecten. Hiermee wordt gedoeld op het resultaat zonder de
effecten van de boekhoudkundige verwerking van de reverse listing, de emissiekosten, de overname van
Spaarnwoude en effecten van verstrekte opties.
Hogere nettowinst / winst per aandeel EUR 0,65 tot 0,70
SnowWorld verwacht voor het lopende gebroken boekjaar (1 oktober 2013 tot 30 september 2014) een
ongeveer gelijk bedrijfsresultaat (EBITDA) te behalen (2012/13: 8,5 miljoen euro). Ten gevolge van de
lagere afschrijvingen en de lagere rentelasten wordt – wederom zonder rekening te houden met de
genoemde effecten – een hogere operationele nettowinst verwacht. Op diezelfde basis wordt een winst
per aandeel verwacht van 65 tot 70 eurocent.
Positief effect Spaarnwoude op termijn EUR 0,10 tot 0,15
Van de voorgenomen overname van SnowPlanet in Spaarnwoude, dat SnowWorld Amsterdam zal gaan
heten, wordt op basis van operationeel verbeterpotentieel en het benutten van synergie een substantieel
positief effect verwacht. De directie van SnowWorld verwacht thans dat deze overname, met ingang van
volgend boekjaar, een positief effect op de winst per aandeel zal kunnen hebben van 10 tot 15 eurocent.
Dividendbeleid: uitkeringspercentage van circa 30 procent.
Ten aanzien van het dividendbeleid geeft SnowWorld aan voornemens te zijn, met ingang van volgend
boekjaar, een dividenduitkeringspercentage (pay-out ratio) van circa 30 procent te hanteren. Daarbij is het
mogelijk dat – in het kader van de groeiplannen van SnowWorld – in de eerste jaren een keuzedividend of
stockdividend wordt voorgesteld. Dit voornemen zal in de eerst volgende aandeelhoudersvergadering aan
de aandeelhouders worden voorgelegd.
SnowWorld zal aanwezig zijn op het Small en Midcap seminar van SNS Securities dat op donderdag 20
maart a.s. zal plaatsvinden. De hierboven weergegeven informatie en verwachtingen zullen dan aan
beleggers en analisten worden gepresenteerd. In dat kader heeft SnowWorld besloten dit persbericht uit
te brengen, teneinde een gelijke informatievoorziening aan beleggers te kunnen waarborgen.
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.

