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De ontwikkelingen bij Koninklijke Boskalis Westminster N.V. in 2011 verlopen tot op
heden conform verwachting.
•
•
•

Omzetgroei ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
Lagere bezettingsgraad van de schepen
Orderportefeuille licht gedaald ten opzichte van eind 2010

Gang van zaken
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft in het eerste kwartaal van 2011 een sterke
omzetgroei gerealiseerd ten opzichte van dezelfde periode in 2010. Deze groei is volledig
toe te schrijven aan de bijdrage van SMIT Internationale N.V. ten gevolge van de acquisitie,
die in 2010 pas vanaf het tweede kwartaal volledig is geconsolideerd.
In het segment Baggeren en Grondverzet lag de omzet in het eerste kwartaal op een
vergelijkbaar niveau met 2010. De bezetting van de hopper- en cutterschepen loopt sinds
eind 2009 terug en deze trend heeft zich in het eerste kwartaal van 2011 voortgezet. Deze
teruggang is een weerspiegeling van het lagere activiteitenniveau in de markt.
In de eerste maanden van 2011 werd de aankoop van de resterende aandelen in SMIT
Rebras in Brazilië afgerond waarmee de positie van SMIT Harbour Towage in deze
groeiregio is versterkt.
Bij Salvage, Transport & Heavy Lift vertoonde het eerste kwartaal een gemengd beeld. Bij
Salvage was sprake van een hoog werkaanbod in de wrakopruimingsactiviteiten. De
(lang)lopende contracten bij Transport en Heavy Lift leverden een goede bijdrage; de nog
altijd zwakke spotmarkt zorgt echter voor uitdagende marktomstandigheden.
Bij zowel Terminaldiensten als Maritieme Infrastructuur ontwikkelden de activiteiten zich
naar verwachting, maar werd de omzet negatief beïnvloed door de zwakkere US dollar.
De omvang van de orderportefeuille voor de groep bedroeg circa € 3,1 miljard per eind
maart, een lichte daling ten opzichte van de stand per ultimo 2010 (€ 3,2 miljard).
De financiële positie van Boskalis was aan het eind van het eerste kwartaal sterk en is niet
materieel gewijzigd ten opzichte van eind 2010.
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Marktontwikkelingen
De markten waarop Boskalis actief is, worden gedreven door factoren zoals groei van de
wereldhandel, energieconsumptie en de wereldbevolking, alsmede de gevolgen van
klimaatverandering.
De conjuncturele kentering eind 2008 betekende dat Boskalis de afgelopen paar jaar werd
geconfronteerd met een stagnatie in de vraag. Tegelijkertijd heeft de onderneming een
toestroom aan nieuwe productiecapaciteit in de markt gezien. Bij nieuwe projecten en in
bepaalde delen van de markt vertaalt zich dat in druk op zowel volumes als marges. Recent
uitgevoerde marktstudies wijzen er echter op dat de structurele groeifactoren voor de
middellange termijn onverminderd positief zijn. In meerdere regio’s en verschillende
marktsegmenten ontwikkelen klanten volop initiatieven voor nieuwe en veelal ook
omvangrijke maritieme infrastructuurprojecten. Naar verwachting zullen veel van deze
projecten in de komende twee jaar aan de markt komen.
De vraag naar havensleepdiensten ontwikkelt zich positief. Vrachtvolumes herstellen zich na
de terugval van 2009. De verdere groei van de terminaldiensten hangt samen met het
gereedkomen van nieuwe olie- en LNG import- en exportterminals hetgeen vanaf 2012 wordt
verwacht. De ontwikkeling van de bergingsmarkt laat zich, gezien de aard van de activiteiten,
slecht voorspellen. De ontwikkelingen bij Transport & Heavy Lift zijn met name afhankelijk
van het aantrekken van de spotmarkt, in het bijzonder die van de offshore, wat niet eerder
wordt verwacht dan 2012.
Vooruitzichten
In het licht van de huidige marktomstandigheden en door het projectmatige karakter van een
belangrijk deel van haar activiteiten is Boskalis niet in staat op dit moment al een
kwantitatieve jaarverwachting af te geven. Zoals eerder gemeld gaat de onderneming er
vanuit dat zij het historisch hoog jaarresultaat van 2010 niet zal evenaren in 2011. Op basis
van de huidige inzichten beschouwt Boskalis de huidige periode als een overgangsfase, van
knellende marktomstandigheden naar positievere vooruitzichten op de middellange termijn.
Financiële agenda 2011
12 mei
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
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
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Dit persbericht is opgenomen op de website www.boskalis.nl
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