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Boskalis update inkoopprogramma eigen aandelen
Papendrecht, 10 november 2014
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft in de periode van 3
november tot en met 7 november 82.114 van haar eigen gewone aandelen
teruggekocht voor een totaalbedrag van EUR 3,43 miljoen met een
gemiddelde aankoopprijs van EUR 41,7810 per aandeel.
De terugkoop vond plaats binnen het kader van het op 14 augustus jl.
aangekondigde inkoopprogramma eigen aandelen. Boskalis heeft de intentie
om in de komende twee en een half jaar, onder voorbehoud van de
resultaatontwikkeling en gewenste balansverhoudingen, tot een maximum van
10 miljoen eigen aandelen terug te kopen. Tot op heden zijn in het kader van
dit programma in totaal 629.123 aandelen ingekocht voor een totaalbedrag
van EUR 25,64 miljoen.
Mits er in de voorafgaande week gewone aandelen zijn ingekocht, publiceert
Boskalis gedurende het aandelen-inkoopprogramma elke maandag een
persbericht met een update over de voortgang in de afgelopen week.
Geïnteresseerden kunnen zich via ir@boskalis.com abonneren op deze
persberichten. Afzonderlijke persberichten zijn eveneens via dit e-mailadres
op aanvraag beschikbaar.
Klik hier voor een volledig overzicht waarin alle wekelijkse updates zijn
verwerkt.
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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. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een
breed spectrum aan maritieme diensten voor de offshore energiesector, waaronder
subsea, zwaar transport, hijswerk en installatie (uitgevoerd door Boskalis Offshore en
Dockwise) en levert het sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT).
Daarnaast heeft Boskalis een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco).
Met een veelzijdige vloot van 1.100 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen,
verspreid over zes continenten. Inclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis 11.000
medewerkers in dienst.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.nl.

