Alychlo koopt substantieel deel van de aandelen van Oprichter
SnowWorld
Merelbeke, 21 september 2017

Alychlo NV (Alychlo) koopt een substantieel deel van de aandelen SnowWorld N.V. van oprichter, CEO en
groot aandeelhouder J.H.M. Hendriks (Hendriks). Alychlo, de vennootschap van dhr. M. Coucke die op dit
moment al een belang in SnowWorld N.V. houdt van 24%, heeft hierover overeenstemming bereikt met
J.H.M. Hendriks Beheermaatschappij B.V..
Alychlo gelooft in de groeimogelijkheden die het concept en het team van SnowWorld met zich meebrengen. Eerder al
nam Alychlo een groot deel van de aandelen SnowWorld N.V. over van Hendriks. Met deze overname verwerft Alychlo
een meerderheidsbelang in SnowWorld N.V. Marc Coucke: ‘SnowWorld is een fantastisch bedrijf met heel veel
mogelijkheden. Ik ben zeer verheugd met deze overname’.
Hendriks heeft in Alychlo de ideale overnamekandidaat gevonden om het door hem gestarte en fors uitgebreide
SnowWorld aan over te dragen. Koos Hendriks: ‘Ik heb inmiddels een leeftijd bereikt waarbij het verstandig is een
andere rol binnen SnowWorld te gaan vervullen. Ik ben erg blij dat mijn ‘SnowWorld’ met deze overname in goede
handen komt en ben ervan overtuigd dat Marc Coucke SnowWorld naar een nog hoger niveau zal tillen’.
De belangrijkste elementen van de overname zijn:
-

Alychlo verwerft 1.258.545 aandelen SnowWorld N.V. van J.H.M. Hendriks Beheermaatschappij B.V. tegen een
overnameprijs van € 9,50 per aandeel;
Alychlo bezit na deze overname 64% van de aandelen SnowWorld N.V.;
J.H.M. Hendriks Beheermaatschappij B.V. bezit na deze overname nog 10% van de aandelen SnowWorld N.V.;
J.H.M. Hendriks blijft aan als CEO. De doelstelling is echter om vóór 1 maart 2018 een nieuwe CEO aan te trekken;
Nadat een nieuwe CEO is aangesteld zal J.H.M. Hendriks aanblijven als adviseur waarbij zijn hoofdtaak zal bestaan
uit het bewaken van het succesvol bewezen concept en het bieden van ondersteuning bij het doen van
uitbreidingen;
De effectieve overdracht van de aandelen vindt plaats na instemming van SnowWorlds huisbankier.

Alychlo bevestigt bekend te zijn met de regels van het verplicht bod bij de verkrijging van overwegende zeggenschap
zoals neergelegd in de Wet op het financieel toezicht.
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Over SnowWorld NV, Koos Hendriks (CEO), +31 (0)6 51837518 of corporate@snowworld.com
Over SnowWorld NV, Wim Moerman (CFO), +31 (0)6 41219496 of corporate@snowworld.com
Over Alychlo NV, Pieter Bourgeois, Investment Manager +32 478 54 84 91 of pieter@alychlo.com

Over 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.
Over Alychlo
Alychlo is de familiale investeringsmaatschappij van ondernemer Marc Coucke. Alychlo investeert in groeibedrijven en
zorgt voor actieve ondersteuning van het management. Huidige investeringen zijn onder meer Pharco Innovations
(voorschriftvrije geneesmiddelen), Ecuphar (specialist in dierengeneeskunde), MiDiagnostics (chips voor medische
diagnose), Fagron (farmaceutische bereidingen), Mithra Pharmaceuticals (expert in vrouwelijke gezondheid), Sophia
Genetics (oncologische DNA analyse), DROIA (ontwikkeling van kankertherapieën), Versluys (vastgoed en
hoogwaardige projectontwikkeling), La Petite Merveille (natuur- en avonturenproject in Durbuy) en Pairi Daiza (uniek
dierenpark).

