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Besluiten Aandeelhoudersvergadering Boskalis
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) bericht, naar aanleiding van de
vandaag gehouden jaarvergadering, dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
de jaarrekening over 2011 heeft vastgesteld, heeft ingestemd met de herbenoeming van
een lid van de Raad van Commissarissen en heeft ingestemd met het dividendvoorstel
van EUR 1,24 per aandeel.

HERBENOEMING
De heer mr. M.P. Kramer is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen van
Boskalis voor een termijn van vier jaar.

DIVIDEND
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ingestemd met het voorgestelde
dividend van EUR 1,24 per aandeel in de vorm van gewone aandelen, tenzij een
aandeelhouder het verkiest een uitkering in contanten te willen ontvangen. De
betreffende keuzeperiode zal aanvangen op 17 mei 2012 en eindigen op 29 mei 2012.
Het dividend is vanaf 6 juni 2012 betaalbaar.

OVERIGE AGENDAPUNTEN
Alle overige in stemming gebrachte agendapunten zijn aangenomen.

UITBREIDING SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
In het licht van de groei van Boskalis door de overname van Smit Internationale N.V.
(“SMIT”) heeft de Raad van Commissarissen besloten om de samenstelling van de
Raad van Bestuur van Boskalis uit te breiden van drie naar vier leden. De Raad van
Commissarissen heeft, na kennisgeving aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders, de heer ir. F.A. Verhoeven (60) benoemd tot lid van de Raad van
Bestuur met ingang van 10 mei 2012 voor een periode van drie jaar.
De heer Verhoeven is sinds 1975 werkzaam bij Boskalis, waar hij diverse functies heeft
vervuld. Op 1 september 2004 is de heer Verhoeven toegetreden tot de Groepsdirectie
van Boskalis. Sinds 17 september 2010 bekleedt de heer Verhoeven tevens de positie
van voorzitter van het directieteam van SMIT.
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Het toetreden van de heer Verhoeven tot de Raad van Bestuur vormt een versterking
van de expertise en ervaring van de Raad van Bestuur. Daarnaast zal de specifieke
ervaring die de heer Verhoeven sinds 2010 heeft opgedaan bij SMIT bijdragen aan de
verdere integratie van Boskalis en SMIT en de voortgaande groei en uitbouw van de
organisatie.
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FINANCIËLE AGENDA

2012

14 mei

Aandeel noteert ex-dividend

16 mei

Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid
(na sluiting beurs)

29 mei

Uiterste datum bekendmaking dividendvoorkeur

1 juni

Vaststelling en publicatie van het keuzedividend
aan de hand van gemiddelde beurskoersen op
30 en 31 mei en 1 juni (na sluiting beurs)

6 juni

Betaalbaarstelling dividend en levering aandelen

16 augustus

Publicatie halfjaarcijfers 2012

16 november

Trading update derde kwartaal 2012

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. Met de activiteiten van SMIT levert Boskalis een breed
spectrum aan maritieme diensten waaronder havensleepdiensten, scheepsbergingen,
subsea, transport en heavy lift. Daarnaast heeft Boskalis strategische partnerships in het
Midden-Oosten (Archirodon) en in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Boskalis beschikt over
een veelzijdige vloot van meer dan 1.100 eenheden en is actief in circa 75 landen, verspreid
over zes continenten en heeft circa 14.000 medewerkers in dienst.
Dit persbericht is opgenomen op de website www.boskalis.nl
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