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Dividend verhoogd tot € 0,40 per aandeel

Voorlopige cijfers 2016/2017 ongewijzigd vastgesteld
SnowWorld N.V. besloot op 30 oktober 2017, in verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V.
op aandelen SnowWorld, haar resultaten 2016/2017 eerder dan gepland bekend te maken. Aangezien
accountantscontrole en formele vaststelling door de Raad van Commissarissen nog plaats moest vinden, betroffen
de bekendgemaakte cijfers, voorlopige en niet gecontroleerde cijfers. Inmiddels zijn alle formele stappen doorlopen
en publiceert SnowWorld N.V. haar jaarverslag 2016/2017. De op 30 oktober 2017 bekend gemaakte voorlopige
cijfers zijn hierin ongewijzigd vastgesteld.
De financiële hoofdpunten uit het jaarverslag 2016/2017 zijn:
-

Stijging van de omzet met 6,9% tot € 27,3 miljoen
Stijging van de EBITDA met 13,2% tot € 9,7 miljoen
Verbetering omzet en resultaat vooral in tweede helft boekjaar
Afwaardering geactiveerde ontwikkelkosten Parijs en Barcelona ad € 1,0 miljoen
Exclusief de afwaardering van de ontwikkelkosten een stijging van de (operationele) nettowinst met 28,5%
tot € 3,1 miljoen
Stijging van het groepsvermogen met 23,5% tot € 16,3 miljoen

Dividendvoorstel
Over boekjaar 2015/2016 keerde SnowWorld N.V. een dividend uit van € 0,30 per aandeel. De keuze was hierbij
tussen € 0,30 in contanten of 1 nieuw aandeel op 25 bestaande aandelen. Over 2016/2017 wordt, aan de op 16
maart 2018 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders, een keuzedividend van € 0,40 per aandeel
voorgesteld. De keuze is daarbij tussen € 0,40 in contanten of 1 nieuw aandeel op 21 bestaande aandelen.
Het voorgestelde dividend impliceert een pay-out percentage van 40,0% (2015/2016: 37,3%)
Voor een verdere toelichting op de jaarcijfers van 2016/2017 verwijzen wij naar het persbericht van 30 oktober
2017 en naar het jaarverslag zoals als bijlage meegestuurd.

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.

