
Parques Reunidos is een toonaangevende uitbater van 
recreatieparken met wereldwijde aanwezigheid

Profiel
Parques Reunidos is sinds zijn oprichting in 
1967 als kleine Spaanse uitbater uitgegroeid 
tot een van de toonaangevende uitbater  
van pretparken in Europa en de Verenigde 
Staten, door organische groei en meerdere 
overnames, waaronder Bobbejaanland 
(België, 2004), Mirabilandia (Italië, 2006), 
Warner (Spanje, 2007) en Palace 
Entertainment (Verenigde Staten, 2007).

Het bedrijf baat pret-, dieren- en waterparken 
uit in een portefeuille van regionale en lokale 
parken met populaire lokale merken. 

Resultaten in 2016/2017
In het boekjaar 2017 (beëindigd op 
30 september 2017) werden de prestaties van 
Parques Reunidos negatief beïnvloed door (i) 
ongunstige weersomstandigheden, vooral in 
Centraal-Europa en de VS, (ii) het verwachte 
herstel van het park Marineland, dat meer tijd 
vergt dan verwacht, en (iii) de negatieve gevolgen 
van de orkanen Irma en Harvey. Deze ongunstige 
gebeurtenissen compenseerden de sterke 
onderliggende prestaties in Spanje en tijdens het 
laagseizoen. 

Hierdoor bereikte de groep in het boekjaar 
2017 een omzet en EBITDA van respectievelijk 
579 miljoen euro en 174 miljoen euro, een daling 
van 0,8% en 7,5% ten opzichte van vorig jaar. 
De groep is er nog steeds in geslaagd om 
positieve vrije kasstroom te genereren en heeft 
voorgesteld om 20 miljoen euro dividenden 
uit te keren, in lijn met het boekjaar 2016, wat 
overeenkomt met een uitbetaling van 39% van 
het proforma nettoresultaat.

Verder kondigde Parques Reunidos een aantal 
initiatieven aan in het boekjaar 2017, waaronder:
• opening van themaparken in Dubaï en 

Vietnam die door Parques Reunidos  
zullen worden uitgebaat;

• ontwikkeling van het overdekt attractiepark 
“Lionsgate Entertainment City” in Times 
Square, New York;

• partnerschappen getekend met  
Discovery Communications om 
entertainment-centra te ontwikkelen ;

• ontwikkeling van het Ducati World park  
in Mirabilandia, Italië;

• opening van het eerste overdekte attractie-
park Nickelodeon in Murcia, Spanje.

Deze activiteiten waren in lijn met de strategie 
van de onderneming om via externe trajecten 
door te groeien om de portefeuille verder te 
diversifiëren.

Ten slotte heeft de Raad van Bestuur drie nieuwe 
bestuurders benoemd in 2017, waaronder:
• Colin Hall (vertegenwoordiger van GBL);
• Javier Fernandez (vertegenwoordiger van 

Corporacion Alba);
• Ana Bolado (onafhankelijk).

Parques Reunidos in cijfers

Geografische uitsplitsing van de 
omzet 2016/2017

579 
miljoen

euro

Geografische uitsplitsing van de EBITDA 
2016/2017

174 
miljoen

euro

36% 
Rest van 

Europa 

38% 
Rest van 
Europa 

2% 
Hoofdzetel

- 9% 
Hoofdzetel

24%
Spanje

34%
Spanje

38%
Verenigde Staten

37%
Verenigde Staten

Financiële communicatie
Juan Barbolla
Chief Strategy en IR Officer
Tel.: +34 91 526 97 00
investor@grpr.com 
www.parquesreunidos.com

Voornaamste financiële gegevens
30/09/

2017
30/09/

2016
30/09/

2015  
Vereenvoudigde  
resultatenrekening  
(in miljoen euro)

Omzet 579 584 591

Recurrente EBITDA 174 188 194

EBIT 102 120 127

Proforma nettoresultaat  
(deel van de groep) 51 61 20

Nettoresultaat (deel van de groep) 11 4 20

Vereenvoudigde balans 
(in miljoen euro)

Eigen vermogen (deel van de groep) 1.108 1.132 609

Deelnemingen die geen controle geven 1 0 1

Financiële nettoschuld 516 540 1.047

Schuldratio (%) 47 48 172

Financiële nettoschuld/EBITDA (x) 3,0 2,9 5,4
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Totaal aandeelhoudersrendement 
op jaarbasis (%)

1 jaar 3 jaar 5 jaar

Parques Reunidos (1,2) n.b. n.b.

STOXX Europe 600 Travel & Leisure 17,4 9,9 16,4

Investeringsthesis
De lokale en regionale markt van recreatieparken 
profiteert onder meer van aantrekkelijke structurele 
trends:
• De aantrekkingskracht van ervaringsgerichte 

activiteiten
• “Staycation” effect (1), dat veerkracht biedt  

tijdens een economische neergang
• Sterke versnippering van de bedrijfssector  

met consolidatiepotentieel

Parques Reunidos is uniek gepositioneerd:
• Portefeuille van meer dan 60 parken  

met bekende merken
• Meerdere mogelijkheden voor  

organische en externe groei
• Vermogen om beste werkwijzen  

over te dragen naar nieuw  
verworven parken

Marktgegevens en gegevens  
betreffende de deelneming van GBL

Beursgegevens
30/09/

2017
30/09/

2016
30/09/

2015

Aantal uitgegeven aandelen (in duizenden) 80.742 80.742 23.436

Beurskapitalisatie (in miljoen euro) 1.033 995 n.b.

Laatste beurskoers (in euro/aandeel) 12,80 12,32 n.b.

Proforma nettoresultaat (in euro/aandeel) 0,64 0,76 n.b.

Proforma verwaterd nettoresultaat  
(in euro/aandeel) 0,64 0,76 n.b.

Dividend (in euro/aandeel) 0,25 0,25 0,00

Investering van GBL
31/12/

2017
31/12/

2016
31/12/

2015

Deelneming in kapitaal (in %) 21,2 - -

Deelneming in stemrechten (in %) 21,2 - -

Beurswaarde van de deelneming (in miljoen euro) 254 - -

Door GBL geïnde dividenden (in miljoen euro) 3 - -

Vertegenwoordigers in de statutaire organen 1 - -

Deel van Parques Reunidos  
in de nettodividenden  

geïnd door GBL

Deel van Parques Reunidos  
in de portefeuille van GBL

Kapitaal 
aangehouden door GBL

Aantal vertegenwoordigers  
in de statutaire organen

21,2%

0,7% 1,4%

1 op 7

(1) Thuisvakantie met daguitstapjes
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