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Persbericht
Wijzigingen Raad van Commissarissen Boskalis
Papendrecht, 12 mei 2011
Koninklijke Boskalis Westminster N.V (Boskalis) bericht, naar aanleiding van de
vandaag gehouden jaarvergadering, dat de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders heeft ingestemd met een aantal wijzigingen in de samenstelling van
de Raad van Commissarissen. Tevens heeft de vergadering ingestemd met het
dividendvoorstel van € 1,24 per aandeel.
De heer mr. C. van Woudenberg is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen
van Boskalis voor een termijn van vier jaar.
De heer M. van der Vorm was niet beschikbaar voor herbenoeming als Commissaris. De
daardoor ontstane vacature in de Raad van Commissarissen is door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders ingevuld met de benoeming van de heer
drs. J. van Wiechen.
De heer Van Wiechen (1972) heeft de Nederlandse nationaliteit en vervult de functie van
directeur bij HAL Investments B.V. Voorts bekleedt de heer Van Wiechen de positie van nonexecutive Director in de Raad van Bestuur van Dockwise Ltd, voorzitter van de Raad van
Commissarissen van N.V. Nationale Borgmaatschappij en is hij lid van de Raad van
Commissarissen van Mercurius B.V., FD Mediagroep B.V. en InVesting B.V.
De heer Van Wiechen is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Boskalis
voor een termijn van vier jaar.
In de jaarvergadering is medegedeeld dat de heer H.J. Hazewinkel de Raad van
Commissarissen ad interim zal voorzitten na het recente plotselinge en betreurenswaardige
overlijden van de heer drs. H. Heemskerk. Ter vergadering is eveneens medegedeeld dat de
Raad de heer mr. J.M. Hessels bereid heeft gevonden zich kandidaat te stellen voor de
positie van voorzitter van de Raad van Commissarissen. De benoeming van de heer Hessels
zal op voordracht van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders worden voorgelegd op de eerstvolgende (buitengewone)
aandeelhoudersvergadering.
Tot slot is de heer ing. T.L. Baartmans lid van de Raad van Bestuur van Boskalis,
herbenoemd voor een termijn van vier jaar.
Dividend
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ingestemd met het voorgestelde
dividend van € 1,24 per aandeel in de vorm van gewone aandelen, tenzij een aandeelhouder
het verkiest een uitkering in contanten te willen ontvangen. Het dividend is vanaf 8 juni 2011
betaalbaar.
Alle overige in stemming gebrachte agendapunten zijn aangenomen.
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Financiële agenda 2011
16 mei
Aandeel noteert ex-dividend
18 mei
Recorddatum voor dividendgerechtigheid (na sluiting beurs)
27 mei
Uiterste datum bekendmaking dividendvoorkeur - contanten of in aandelen
1 juni
Vaststelling en publicatie van het keuzedividend aan de hand van volume gewogen gemiddelde
beurskoersen op 30, 31 mei en 1 juni (na sluiting beurs)
8 juni
Betaalbaarstelling dividend en levering aandelen
18 augustus
Publicatie halfjaarcijfers 2011
18 november
Trading update derde kwartaal 2011
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 1.000
units en is actief in circa 65 landen, verspreid over zes continenten. De onderneming heeft inclusief haar
aandeel in partnerships circa 14.000 medewerkers in dienst. In 2010 vierde Boskalis haar 100-jarig
bestaan.
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
m.l.schuttevaer@boskalis.nl
E-mail:
Dit persbericht is opgenomen op de website www.boskalis.nl
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