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PERSBERICHT – MELDING TRANSACTIE
Merelbeke, 26 maart 2018

Bij persbericht van 28 september 2017 heeft Alychlo NV (Alychlo) een verplicht openbaar bod
(Bod) op de aandelen in SnowWorld N.V. (SnowWorld) aangekondigd. Alychlo NV verwijst
overeenkomstig artikel 5:74 lid 4 Wft naar het goedgekeurde biedingsbericht van 13 maart 2018.
In verband met dit Bod maakt Alychlo melding dat zij op 26 maart 2018 op de beurs 5.796
aandelen in SnowWorld gekocht heeft tegen een prijs van EUR 9,48 per aandeel, van welke
transactie hieronder een schematisch overzicht is opgenomen.
Datum
26 maart 2018

Type
transactie
Koop

Aantal effecten

Type effecten

Prijs (EUR)

5.796

Gewone
aandelen

9,48

Als gevolg van deze transactie houdt Alychlo nu een reëel belang van 73,74% en een potentieel
belang van 9,25% in SnowWorld.
Dit persbericht is uitgegeven door Alychlo ingevolge de bepalingen van artikel 13 van het Besluit
Openbare Biedingen Wft. Deze mededeling strekt uitsluitend ter informatie en geldt niet als bod
of uitnodiging tot het kopen of verkopen van effecten van SnowWorld in enige jurisdictie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor meer informatie
Pieter Bourgeois, Investment Manager Alychlo, +32 478 54 84 91 / pieter@alychlo.com
Over SnowWorld
SnowWorld N.V. is een in Zoetermeer gevestigde beursgenoteerde vennootschap. SnowWorld
is met haar twee indoor skifaciliteiten 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 NV 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 Ceres Pharma (voorschriftvrije geneesmiddelen),
AnimalCare/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).

