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Persbericht
Boskalis biedt oplossing Pensioenfonds SMIT
Papendrecht, 18 november 2010

Voorstel Boskalis aan Pensioenfonds SMIT
•
•
•
•

Eenmalige, vrijwillige storting van circa € 30 miljoen
Geen verdere, toekomstige verplichting tot aanvulling
Geen korting op de pensioenrechten per 1 januari 2011
Geen effect op de winst

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. deelt mee dat zij vandaag per brief een voorstel heeft gedaan
aan het Bestuur, de Deelnemersraad en het Verantwoordingsorgaan van het SMIT Pensioenfonds ter
voorkoming van de korting van de pensioenrechten per 1 januari 2011.
Het voorstel behelst een vrijwillige, eenmalige storting in het SMIT Pensioenfonds door Boskalis van
een bedrag van circa € 30 miljoen. Met de storting komt het SMIT Pensioenfonds op het noodzakelijke
niveau voor voldoende uitzicht op herstel binnen de termijn van het herstelplan. Daarmee kan de
anders noodzakelijke korting van de pensioenrechten per 1 januari 2011 worden voorkomen.
Aan de vrijwillige storting wordt de voorwaarde verbonden dat alle betrokken partijen binnen het SMIT
Pensioenfonds accepteren dat hiermee de discussie over het verleden wordt afgesloten en er naar de
toekomst toe geen enkele verplichting tot verdere aanvulling bestaat.
Peter Berdowski, CEO Boskalis:
“Boskalis is een bedrijf dat traditioneel grote waarde hecht aan het welzijn van haar personeel. Het
zou voor ons onacceptabel zijn als wij in het jaar waarin wij ons honderdjarig bestaan vieren en een
recordwinst realiseren onze nieuwe collega’s en de gepensioneerden van SMIT in de kou zouden
laten staan. Ik denk dat we met dit voorstel een prima oplossing bieden en daarmee ook het verleden
kunnen afsluiten. We kijken graag vooruit met het prachtige maritieme bedrijf dat we samen vormen.”
De storting heeft geen effect op de eerder vandaag gepubliceerde winstverwachting voor 2010 van
tenminste € 290 miljoen.
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale
dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme
diensten. Wij leveren 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 leveren wij
een breed spectrum aan maritieme diensten en hebben daarnaast strategische
partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in de offshore dienstverlening (Lamnalco). Wij
hebben belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten, beschikking over een veelzijdige vloot
van meer dan 1.000 units en zijn actief in circa 65 landen, verspreid over zes continenten. Boskalis heeft
inclusief haar aandeel in partnerships circa 14.000 medewerkers in dienst. In 2010 viert Boskalis haar 100jarig bestaan.
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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 tevens opgenomen op de website www.boskalis.nl
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