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Dit is een persbericht van Royal Boskalis Westminster N.V. ingevolge Artikel 5-12 van de Noorse
Wet op de Verhandeling van Effecten (Verdipapirhandelloven), Artikel 5:25i lid 2 van de Wet op
het Financieel Toezicht en, voor zover van toepassing, Artikel 5 lid 2 van het Besluit openbare
biedingen Wft. Deze mededeling bevat geen aanbod, of uitnodiging voor een aanbod, om
aandelen te kopen of hier op in te schrijven. Deze mededeling is niet bedoeld om geheel of
gedeeltelijk, direct of indirect, te worden gepubliceerd of gedistribueerd in of naar De Verenigde
Staten van Amerika, Canada of Japan.

Boskalis verwerft belang van ruim 10% in Dockwise
Volgend op het persbericht van hedenochtend omtrent het voorgenomen bod op
Dockwise Ltd. (Dockwise), kondigt Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis)
aan dat het hedenmorgen circa 4 miljoen aandelen Dockwise heeft verworven. Dit
aandelenbelang vertegenwoordigt ruim 10% van de aandelen in Dockwise.
HAL Investments B.V. heeft, zoals eerder aangekondigd, onherroepelijk toegezegd dat
zij met een aandelenbelang van circa 32% in Dockwise het voorgenomen bod zal
ondersteunen en aanvaarden.
Boskalis heeft Dockwise uitgenodigd om op korte termijn in overleg te treden over het
voorgenomen bod om tot een transactie te komen die ondersteund en aanbevolen
wordt door de Board of Directors van Dockwise.
Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren
boven de Nederlandse versie.
Noot voor de redactie:
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op
het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert
wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme
gebieden, kuststreken en rivierdelta’s met ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en
vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Daarnaast voert
Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de offshore
energiesector, waaronder subsea, transport en heavy lift (uitgevoerd door Boskalis Offshore) en
levert het sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT). Daarnaast heeft Boskalis
strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in terminaldiensten (Smit
Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van meer dan 1.100 eenheden is de onderneming actief in
circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Inclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis
circa 14.000 medewerkers in dienst.
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Dit persbericht is opgenomen op de website www.boskalis.nl.

