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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
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.

Boskalis kondigt verplicht bod aan op Dockwise
Onder verwijzing naar het persbericht van 21 december 2012 waarin Boskalis kenbaar
maakte dat zij een vrijwillig bod in contanten op Dockwise uitbracht, maakt Boskalis
heden bekend dat zij een verplicht openbaar bod geheel in contanten uitbrengt op alle
geplaatste en uitstaande gewone aandelen (de Aandelen) van Dockwise tegen een
biedprijs van EUR 18,50 per Aandeel cum dividend (het Bod). De biedprijs per Aandeel
bedraagt tegen de thans geldende wisselkoers NOK 137. Het Bod wordt door Boskalis
uitgebracht via een volle dochteronderneming, Boskalis Holding B.V.
Boskalis heeft vandaag 2.016.030 Aandelen gekocht. De Aandelen zijn tegen een
gemiddelde koers van EUR 18,50 verkregen met een maximumprijs van EUR 18,50,
gelijk aan NOK 137.
Boskalis bezit nu circa 38,39% van de Aandelen, met als gevolg dat zij in lijn met sectie
6-1 van de Noorse Wet op de Verhandeling van Effecten een verplicht bod moet
uitbrengen. Tezamen met de Aandelen die reeds onherroepelijk aan het Bod zijn
toegezegd, is circa 88.59% van de Aandelen reeds gecommitteerd aan het Bod.
Boskalis heeft alle relevante openstaande condities afgewikkeld waardoor dit verplichte
bod nu wordt gedaan. Boskalis heeft het boekenonderzoek bij Dockwise afgerond,
heeft met succes EUR 320 miljoen nieuw aandelenkapitaal geplaatst en heeft zich
verzekerd van EUR 1,3 miljard aan gecommitteerde schuldfinanciering, heeft voortgang
geboekt met de aanvragen bij de relevante mededingingsautoriteiten en de
ondernemingsraad heeft een positief advies afgegeven.

VASTSTELLEN VAN DE VERPLICHTE BIEDPRIJS
De biedprijs zal worden vastgesteld overeenkomstig sectie 6-10 van de Noorse Wet op
de Verhandeling van Effecten. Boskalis heeft in de 6 maanden voorafgaand aan dit
bericht geen Aandelen gekocht, of toegezegd deze te zullen kopen, tegen een prijs
hoger dan EUR 18,50 (of het equivalent in NOK).
VOOR MEER INFORMATIE
Investor Relations & Pers:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

T +31 78 6969310
F +31 78 6969020

Pagina
1/2

TIMING
Het reeds bij de toezichthouders ingediende biedingsbericht, dat uitging van een
vrijwillig bod, zal worden ingetrokken. Boskalis zal op basis van het verplicht bod zo
spoedig mogelijk een biedingsbericht (het Biedingsbericht) ter goedkeuring aan de
Oslo Stock Exchange en Autoriteit Financiële Markten voorleggen. Het Biedingsbericht
zal naar verwachting in de week van 4 februari 2013 worden gepubliceerd.
Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren
boven de Nederlandse versie.
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Noot voor de redactie:
Dockwise Ltd., ingeschreven in het handelsregister van Bermuda, heeft meer dan 1.400
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 opgenomen op de website www.boskalis.nl.

RESTRICTIES
Deze mededeling strekt uitsluitend ter informatie en geldt niet als bod of uitnodiging tot het kopen
of verkopen van effecten, noch als beleggingsadvies of uitnodiging tot het aangaan van een
beleggingsactiviteit. Deze mededeling geldt niet als bod tot verkoop of uitgifte, noch als uitnodiging
tot het doen van een bod tot koop of verwerving van effecten van Boskalis of Dockwise in enige
jurisdictie.
De verspreiding van dit persbericht kan in bepaalde landen van rechtswege of bij regelgeving zijn
beperkt. Daarom dienen personen die dit document in hun bezit krijgen zich in kennis te stellen
van deze beperkingen en zich hieraan te houden. Voor zover dit is toegestaan onder het
toepasselijke recht wijst Boskalis elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van
het schenden van deze beperkingen door enig persoon af. Schending van de beperkingen kan
gelden als een overtreding van de effectenwetgeving in de betreffende jurisdictie. Boskalis en haar
adviseurs wijzen elke aansprakelijkheid voor schending van enige beperking door enig persoon af.
Aandeelhouders van Dockwise die enige twijfel hebben ten aanzien van hun positie dienen
onverwijld advies in te winnen bij een toepasselijk deskundig adviseur.
Deze mededeling is niet bestemd voor publicatie of distributie in of naar Canada, Japan, Australië
of de Verenigde Staten van Amerika.
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