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Dit persbericht is uitgegeven door Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) ingevolge de
bepalingen van 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 (Wft) en Artikel
4, 5a en 13 van het Besluit openbare biedingen Wft in verband met het openbare bod op Dockwise
Ltd (Dockwise). Deze aankondiging vormt geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een
aanbod om effecten te kopen of erop in te schrijven. Deze aankondiging is niet bestemd voor
vrijgave, publicatie of distributie, geheel noch gedeeltelijk, direct noch indirect, in of naar De
Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of Japan. Termen die niet gedefinieerd worden
in dit persbericht zullen de betekenis hebben die daaraan wordt toegekend in het Biedingsbericht.

Boskalis brengt verplicht bod uit op Dockwise
Hoofdpunten
•
Verplicht bod op alle Aandelen Dockwise tegen een biedprijs van
EUR 18,50 / NOK 137,65 per Aandeel cum dividend
•
De Aanmeldingstermijn vangt aan op 11 februari 2013 om 09.00 uur CET
en eindigt op 13 maart 2013 om 17.40 uur CET
•
Ruim 92% van de Aandelen reeds aan Boskalis gecommitteerd
Onder verwijzing naar het persbericht van 30 januari 2013, waarin Boskalis haar
voornemen kenbaar heeft gemaakt om een verplicht openbaar bod uit te brengen op
Dockwise, maakt Boskalis hierbij bekend dat het Biedingsbericht in verband met het
verplichte bod op alle uitstaande en geplaatste gewone aandelen van Dockwise (de
Aandelen) van EUR 18,50 / NOK 137,65 per Aandeel cum dividend (het Bod)
beschikbaar is. Het Bod wordt uitgebracht door Boskalis Holding B.V. (de Bieder), een
volledige dochtermaatschappij van Boskalis.
HET BOD
De Bieder brengt het Bod uit onder de voorwaarden en conform de bepalingen en
beperkingen zoals beschreven in het Biedingsbericht gedateerd vandaag (het
Biedingsbericht). Voor elk aangemeld Aandeel biedt de Bieder een vergoeding van
EUR 18,50 per Aandeel in contanten cum dividend aan Aandeelhouders die hun
Aandelen houden via Euroclear en een vergoeding van NOK 137,65 per Aandeel in
contanten cum dividend aan Aandeelhouders die hun Aandelen houden via VPS in
overeenstemming met de voorwaarden van het Bod (de Biedprijs).
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Investor Relations & Pers:
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De Biedprijs is vastgesteld conform Paragraaf 6-10 van de Noorse Wet op de
Verhandeling van Effecten en Artikel 5:80a van de Wet op het Financieel Toezicht. De
Biedprijs is gelijk aan de hoogste prijs per Aandeel die de Bieder betaald heeft, of
afgesproken heeft te betalen, in de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan
het moment dat de verplichting tot het uitbrengen van een verplicht bod van kracht werd.
Het NOK bedrag van 137,65 correspondeert met het EUR bedrag van 18,50 op basis
van de EUR/NOK wisselkoers op 12:00 (CET) (middag) op 7 februari 2013. De
EUR/NOK wisselkoers is gefixeerd ten behoeve van de overdracht in het kader van het
Bod.
GECOMMITTEERDE AANDELEN
Ten aanzien van het Bod hebben HAL Investments B.V., in bezit van in totaal
12.541.886 Aandelen (vertegenwoordigend ongeveer 31,6% van de Aandelen), Project
Holland Deelnemingen B.V., in bezit van in totaal 2.943.518 Aandelen
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(vertegenwoordigend ongeveer 7,4% van de Aandelen), en diverse fondsen uiteindelijk
gecontroleerd door Sankaty Advisors, LLC, in bezit van in totaal 4.416.359 Aandelen
(vertegenwoordigend ongeveer 11,1% van de Aandelen), onherroepelijk toegezegd al
hun Aandelen te zullen aanmelden onder de voorwaarden van het Biedingsbericht.
Aan HAL Investments B.V., Project Holland Deelnemingen B.V. en diverse fondsen
uiteindelijk gecontroleerd door Sankaty Advisors, LLC is geen informatie verstrekt ten
aanzien van het Bod die niet in het Biedingsbericht is opgenomen.
AANDELEN IN BEZIT
Op de datum van het Biedingsbericht heeft Boskalis 16.722.812 Aandelen in bezit,
vertegenwoordigend ongeveer 42,19 % van de Aandelen.
Samen met de onherroepelijke toezeggingen van HAL Investments B.V., Project Holland
Deelnemingen B.V. en diverse fondsen uiteindelijk gecontroleerd Sankaty Advisors, LLC,
betekent dit dat ongeveer 92,39% van de Aandelen reeds is verworven door, of
gecommitteerd aan, Boskalis.
AANMELDINGSTERMIJN
De Aanmeldingstermijn vangt aan op 11 februari 2013 om 09.00 uur CET en eindigt op
13 maart 2013 om 17.40 uur CET. Op grond van een ontheffing verleend door de AFM
ten aanzien van artikel 14, paragraaf 3 van het Bob is de Aanmeldingstermijn gesteld op
4 weken en 2 Werkdagen.
AANVAARDING DOOR AANDEELHOUDERS
Ten einde het Bod te aanvaarden moeten Aandeelhouders die hun Aandelen via VPS
houden, een correct ingevuld en ondertekend VPS Aanvaardingsformulier bezorgen aan,
en deze moet worden ontvangen door, het Omwissel- en Betaalkantoor in Noorwegen
vóór aan het einde van de Aanmeldingstermijn.
Aandeelhouders die hun Aandelen via Euroclear Nederland houden moeten om het Bod
te aanvaarden hun Aanvaardingen vóór het einde van de Aanmeldingstermijn op geldige
wijze kenbaar maken aan het Omwissel- en Betaalkantoor in Nederland via hun bank of
commissionair.
Verwezen wordt naar Hoofdstukken 6.7.2 tot en met 6.7.4 van het Biedingsbericht.
OVERDRACHT EN LEVERING
Aandeelhouders die hun Aandelen hebben aangemeld en overgedragen (geleverd) ter
aanvaarding van het Bod vóór het einde van de Aanmeldingstermijn zullen vijf (5)
Werkdagen na het einde van de Aanmeldingstermijn, op 20 maart 2013, de Biedprijs
ontvangen voor elk Aandeel dat is aangemeld.
De Biedprijs zal contant in EUR worden betaald aan Aandeelhouders die Aandelen
houden via Euroclear Nederland en aan Aandeelhouders die individueel staan
ingeschreven in het aandeelhoudersregister van Dockwise. De Biedprijs zal contant in
NOK worden betaald aan Aandeelhouders die Aandelen houden via VPS.
BEËINDIGING VAN DE BEURSNOTERING EN VERPLICHTE UITKOOP
Het verkrijgen van Aandelen door de Bieder als gevolg van het Bod zal, onder andere,
het aantal Aandeelhouders en het aantal publiekelijk verhandelbare Aandelen
mogelijkerwijs verminderen.
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De Bieder zal zo snel mogelijk na afronding van het Bod een aanvraag indienen voor de
beëindiging van de notering van de Aandelen aan Euronext Amsterdam. De Bieder is
tevens voornemens om een aanvraag in te dienen voor de beëindiging van de notering
van de Aandelen aan de Oslo Børs indien aan de voorwaarden voor beëindiging van de
notering van Dockwise is voldaan.
De Bieder is voornemens om zo snel mogelijk na afronding van het Bod over te gaan tot
het verplicht overnemen van de resterende Aandelen (uitkoopprocedure), indien van
toepassing.
AANKONDIGINGEN
Aankondigingen die door of namens de Bieder met betrekking tot het Bod en/of het
Biedingsbericht worden gedaan, zullen beschikbaar worden gemaakt via het
elektronische informatiesysteem van de Noorse Beurs (www.newsweb.no) onder de
tickercode van Dockwise “DOCK” evenals op de website van Boskalis
(www.boskalis.com). Bovendien zullen dergelijke aankondigingen door middel van een
persbericht worden openbaar worden gemaakt.
BIEDINGSBERICHT EN VERDERE INFORMATIE
De Bieder brengt het Bod uit onder de voorwaarden en conform de bepalingen en
beperkingen opgenomen in het Biedingsbericht, dat vanaf vandaag beschikbaar is.
Deze aankondiging bevat geselecteerde, samengevatte informatie met betrekking tot het
Bod en vervangt van het Biedingsbericht niet. De informatie opgenomen in deze
aankondiging is niet volledig en aanvullende informatie is opgenomen in het
Biedingsbericht.
Aandeelhouders wordt geadviseerd het Biedingsbericht zorgvuldig te bestuderen en zo
nodig onafhankelijk advies in te winnen teneinde een afgewogen oordeel te kunnen
vormen over het Bod en de inhoud van het Biedingsbericht.
Kopieën van het Biedingsbericht zullen worden verstrekt aan Aandeelhouders die op de
datum van het Biedingsbericht ingeschreven staan in het aandeelhoudersregister van
Dockwise, met uitzondering van Aandeelhouders in jurisdicties waar het Biedingsbericht
wettelijk niet verspreid mag worden.
Daarnaast zijn kopieën van het Biedingsbericht kosteloos verkrijgbaar op de website van
Boskalis (www.boskalis.com) en ten kantore van Nordea Bank Norge ASA (het
Omwissel- en Betaalkantoor in Noorwegen) en ABN AMRO Bank N.V. (het
Omwissel- en Betaalkantoor in Nederland) (samen het Omwissel- en Betaalkantoor)
en de Bieder:
Nordea Bank Norge ASA
Securities Services- Issuer Services
P.O. Box 1166 Sentrum
NO-0107 Oslo
Noorwegen
Telefoon: + 47 22 48 62 62
Telefax: + 47 22 48 63 49

Pagina
3/7

PERSBERICHT
Papendrecht
8 februari 2013

ABN AMRO Bank N.V.
Department Equity Capital Markets HQ 7050
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP AMSTERDAM
Nederland
Telefoon: +31 20 344 2000
Fax: +31 20 628 8481
De Bieder
Boskalis Holding B.V.
Rosmolenweg 20
3356 LK Papendrecht
Nederland

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren
boven de Nederlandse versie.

RESTRICTIES
Het Bod wordt uitgebracht met inachtneming van de verklaringen, voorwaarden en
restricties zoals opgenomen in het Biedingsbericht. De Bieder behoudt zich het recht
voor om elke aanmelding onder het Bod gedaan door of namens een Aandeelhouder te
aanvaarden, zelfs als deze niet is gedaan op de wijze zoals uiteengezet in het
Biedingsbericht.
Het Bod wordt niet gedaan in, en de Aandelen zullen niet worden aanvaard van, of
namens Aandeelhouder vanuit een jurisdictie waarin het doen van het Bod of de
aanvaarden daarvan niet in overeenstemming is met de in die jurisdictie geldende
effectenregelgeving of andere wet- en regelgeving, of waarvoor enige registratie bij,
goedkeuring van of kennisgeving aan een toezichthoudende instantie door de Bieder is
vereist en waarin niet expliciet door het Biedingsbericht in is voorzien.
Personen die het Biedingsbericht verkrijgen, dienen zorgvuldig kennis te nemen van alle
restricties en deze te respecteren, en alle vereiste authorisaties, goedkeuringen of
toestemmingen te verkrijgen (voor zover van toepassing). Behalve in Nederland en de
Verenigde Staten hebben er geen handelingen plaatsgevonden (noch zullen deze
plaatsvinden) om het Bod mogelijk te maken in enige jurisdictie waar dergelijke
handelingen vereist zouden zijn. Het Biedingsbericht is ook niet toegestuurd noch erkend
door de autoriteiten van enige andere jurisdictie dan de Nederlandse en Noorse. Noch
de Bieder, noch Boskalis, noch enige van haar adviseurs aanvaarden enige
aansprakelijkheid ter zake van enige schending door enig persoon van enige van
voornoemde beperkingen. Elke persoon (daaronder inbegrepen, zonder beperking,
bewaarders, gevolmachtigden en beheerders) die het Biedingsbericht of enig
gerelateerd document doorstuurt of voornemens is door te sturen naar enige jurisdictie
buiten Nederland en Noorwegen dient Hoofdstukken 2, 3 en 4 van het Biedingsbericht
(Statement by the Offeror, Important Information en Restrictions) zorgvuldig door te
nemen alvorens hiertoe over te gaan. De uitgifte, publicatie of verspreiding van het
Biedingsbericht in of naar andere jurisdicties dan Nederland en Noorwegen kan wettelijk
zijn beperkt en daarom dienen personen die in bezit komen van het Biedingsbericht zich
in kennis te stellen van dergelijke restricties en zich hieraan te houden. Het niet naleven
van deze restricties kan een strafbaar feit opleveren naar het recht van een dergelijke
jurisdictie. Deze aankondiging is niet bestemd voor publicatie of distributie in of naar
Canada of Japan.
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Mededeling voor houders van Aandelen in de VS
Het Bod wordt uitgebracht op de Aandelen van een in Bermuda gevestigde onderneming
en is onderworpen aan andere eisen ten aanzien van publicatieverplichtingen dan in de
Verenigde Staten. De financiële gegevens van Dockwise opgenomen of waarnaar wordt
verwezen in dit bericht zijn opgesteld conform de International Financial Reporting
Standards zoals vastgesteld door de Europese Unie en zijn daarom niet vergelijkbaar
met de financiële gegevens van vennootschappen uit de Verenigde Staten of
vennootschappen wiens jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met generally
accepted accounting principles zoals van toepassing in de Verenigde Staten. Het Bod
wordt in de VS uitgebracht overeenkomstig de relevante U.S. tender offer rules en
anderszins in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving in Noorwegen
en Nederland. Dienovereenkomstig, is het Bod onderworpen aan publicatie en andere
procedurele verplichtingen, onder andere met betrekking tot herroepingsrechten,
tijdschema voor het Bod, overdrachtsprocedures en timing van betalingen, die afwijken
van van de procedures en regelgeving die van toepassing is op een U.S. tender offer.
De ontvangst van contanten ingevolge het Bod door een houder van Aandelen in de VS
zal voor de U.S. federal income tax worden aangemerkt als een belastbare transactie en
is mogelijk een belastbare transactie volgens geldende belastingregels op zowel lokaal
als staatsniveau, alsmede buitenlandse en andere fiscale wetgeving. Alle houders van
Aandelen wordt sterk aangeraden om onverwijld bij een onafhankelijk deskundig
adviseur advies in te winnen over de fiscale gevolgen van het aanvaarden van het Bod.
Het kan lastig zijn voor Aandeelhouders uit de V.S. om hun rechten en vorderingen die
voortvloeien uit U.S. federal securities law af te dwingen, aangezien zowel de Bieder als
Dockwise gevestigd zijn in een ander land dan de Verenigde Staten, en sommige of al
hun functionarissen en bestuurders wellicht ingezetenen kunnen zijn van een ander land
dan de Verenigde Staten. Aandeelhouders uit de V.S. zullen wellicht niet in staat zijn een
non-V.S. vennootschap of haar funstionarissen of haar bestuurders aan te klagen in een
non- V.S. rechtbank voor overtredingen van de U.S. federal securities law. Daarnaast,
kan het wellicht lastig zijn om een non- V.S. vennootschap en de met haar verbonden
ondernemingen te overtuigen zich te onderwerpen aan een uitspraak van een
gerechtelijke instantie in de VS.
Overeenkomstig met hetgeen in Noorwegen en Nederland gebruikelijk is en ingevolge
Regel 14e-5(b) van de U.S. Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd, kunnen
de Bieder of haar gevolmachtigden, of zijn commissionairs (optredend als agent), of aan
de financiële adviseurs van de Bieder gelieerde ondernemingen van tijd tot tijd bepaalde
aankopen doen, of afspraken maken over het doen van aankopen, van Aandelen buiten
de Verenigde Staten, anders dan ingevolge het Bod, voor of gedurende de
Aanmeldingstermijn. Deze aankopen kunnen plaatsvinden hetzij op de open markt tegen
geldende prijzen of in onderhandse transacties tegen overeengekomen prijzen. Voor
zover vereist in Noorwegen of Nederland, zal alle informatie over dergelijke aankopen
worden bekendgemaakt door middel van een persbericht en gepubliceerd op de website
van Boskalis (www.boskalis.com).
Canada en Japan
Het Bod wordt niet, direct of indirect, uitgebracht in of naar, of door middel van gebruik
van postsystemen, of door middel van enige methode (inclusief, maar niet beperkt tot, email, post, telefoon, telefax, telex of elektronische verzending) van interstatelijk of
buitenlandse handel van, of enige faciliteit van een effectenbeurs in, Canada of Japan,en
het Bod kan niet worden aanvaard door het van gebruik van een dergelijke methoden,
instrumenten of faciliteiten vanuit Canada of Japan.
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Dienovereenkomstig, zullen en mogen het Biedingsbericht en alle daaraan gerelateerde
documenten niet worden gedistribueerd of anderszins worden verspreid of verzonden in
of naar Canada of Japan, of aan personen die in hun hoedanigheid van bewaarders,
trustbeheerders of gevolmachtigden Aandelen houden voor Canadese of Japanse
personen. Personen die dergelijke documenten ontvangen (inclusief, maar niet beperkt
tot, bewaarders, gevolmachtigden en trustbeheerders) is het niet toegestaan deze te
distribueren of te verzenden naar deze jurisdicties en een dergelijk handelen zal tot
gevolg hebben dat enige Aanvaarding van het Bod ten gevolge daarvan ongeldig is.
TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN
Het Biedingsbericht bevat “toekomstgerichte verklaringen", inclusief verklaringen omtrent
de verwachte timing en afronding van het Bod. Toekomstgerichte verklaringen bevatten
bekende en onbekende risico’s en onzekerheden omdat ze zien op ontwikkelingen en
afhankelijk zijn van omstandigheden die in de toekomst plaatsvinden. In het algemeen
zullen bewoordingen zoals kunnen, dienen, beogen, zullen, verwachten, van plan zijn,
schatten, anticiperen, geloven, plannen, streven, continueren of vergelijkbare
bewoordingen te herkennen zijn als toekomstgerichte verklaringen. Hoewel de Bieder en
Boskalis van mening zijn dat de verwachtingen weergegeven in dergelijke
toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op redelijke aannames, kan geen garantie
worden gegeven dat deze verklaringen verwezenlijkt zullen worden of correct blijken te
zijn, en kunnen geen garanties worden afgegeven ten aanzien van de toekomstige
juistheid en volledigheid van dergelijke verklaringen. De toekomstgerichte verklaringen
bevatten onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren, waarvan vele zich
buiten de invloedssfeer van de Bieder en Boskalis bevinden, en lastig te voorspellen zijn.
Deze toekomstgerichte verklaringen zijn geen garantie voor prestaties in de toekomst.
Dergelijke toekomstgerichte verklaringen moeten worden gelezen met inachtneming van
het feit dat daadwerkelijk ontwikkelingen of resultaten materieel kunnen afwijken van de
toekomstgerichte verklaringen door, onder andere, politieke, economische of juridische
ontwikkelingen in de markten en omgevingen waarin de Bieder en Boskalis zaken doen,
als gevolg van concurrentie gerelateerde ontwikkelingen of risico’s verbonden aan de
businessplannen van de Bieder en Boskalis, en als gevolg van onzekerheden, risico’s en
schommelingen in de financiële markten en andere factoren die van een impact hebben
op de Bieder en Boskalis.
De Bieder en Boskalis nemen geen verplichting op zich om enige toekomstgerichte
verklaring publiekelijk te actualiseren of te herzien, ongeacht of dit voortvloeit uit nieuwe
informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve zulks veplicht is op basis
van toepasselijke wet- en regelgeving of door een relevante toezichthoudende instantie.

Pagina
6/7

PERSBERICHT
Papendrecht
8 februari 2013

Achtergrondinformatie:
Dockwise Ltd., ingeschreven in het handelsregister van Bermuda, heeft meer dan 1.300
medewerkers, zowel offshore als onshore. Als toonaangevende maritieme aannemer biedt de
onderneming transportdiensten voor de offshore en onshore industrie en ten behoeve van het
vervoer van luxe jachten. Daarnaast bestaat de dienstverlening uit het installeren van extreem
zware offshore platformen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Breda. De belangrijkste commerciële
kantoren zijn gevestigd in Nederland, de Verenigde Staten en China. Verkoopkantoren bevinden
zich in Korea, Australië, Brazilië, Rusland, Singapore, Maleisië, Mexico en Nigeria. De Dockwise
Yacht Transport business unit is gevestigd in Fort Lauderdale en heeft daarnaast een kantoor in
Italië. Het Shipping netwerk van Dockwise wordt ondersteund door agenten in Noorwegen,
Argentinië en Italië. Ten behoeve van de ondersteuning van haar dienstverlening aan klanten
beschikt Dockwise over drie additionele engineering centra in Houston, Breda en Sjanghai en
beschikt het over een vloot van speciaal gebouwde 25 half-afzinkbare schepen (inclusief Dockwise
Vanguard, Finesse en White Marlin). Het aandeel Dockwise is genoteerd op de Oslo Stock
Exchange en op NYSE Euronext Amsterdam.
Voor meer informatie: www.Dockwise.com
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.
Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.nl.
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