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Persbericht
mr. J.M. Hessels benoemd tot
Raad van Commissarissen van Boskalis
Papendrecht, 17 augustus 2011
Tijdens de vandaag gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de heer
mr. J.M. Hessels benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Boskalis
Westminster N.V. voor een termijn van vier jaar. Binnen de Raad van Commissarissen zal hij tevens
de positie van voorzitter bekleden.
De heer Hessels (68 jaar) vervult tevens de functie van voorzitter van de Board van NYSE Euronext,
Inc. en is lid van de Raad van Commissarissen van Heineken N.V. Daarnaast is de heer Hessels lid
van de International Advisory Board van SC Johnson Corporation en voorzitter van de Centraal Plan
Commissie. De heer Hessels heeft voorheen de positie van voorzitter van de Raad van Bestuur van
Koninklijke Vendex KBB N.V. vervuld en bekleedde daarnaast posities als bestuurder en
toezichthouder bij diverse andere ondernemingen.
De heer Hessels wordt, gezien de brede bestuurlijke ervaring die hij heeft opgedaan bij een divers
palet aan internationale beursgenoteerde bedrijven, als zeer geschikt beschouwd voor deze functie
binnen de Raad van Commissarissen van Boskalis.
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 en heeft daarnaast strategische partnerships in het MiddenOosten (Archirodon) en in de offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft belangrijke
thuismarktposities in Europa en daarbuiten, beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 1.100
eenheden en is actief in circa 65 landen, verspreid over zes continenten. De onderneming heeft inclusief
haar aandeel in partnerships ruim 14.000 medewerkers in dienst.
Voor nadere inlichtingen:
Martijn L.D. Schuttevâer
Director Investor Relations & Corporate Communications
Telefoon:
078 69 69 822 / 06 200 10 232
Telefax:
078 69 69 020
E-mail:
m.l.schuttevaer@boskalis.nl
Dit persbericht is opgenomen op de website www.boskalis.nl
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