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Boskalis Trading Update Q3 2010
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Omzetgroei ten gevolge van fusie met SMIT
Aanhoudend sterke marges en goede vlootbezetting bij baggeractiviteiten
Orderportefeuille circa € 3,2 miljard
Winstverwachting verhoogd naar tenminste € 290 miljoen

Gang van zaken
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft de omzet in het derde kwartaal verder zien toenemen als
gevolg van de fusie met SMIT. Exclusief de bijdrage van SMIT was het omzetniveau licht hoger in
vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
Het segment Baggeren en Grondverzet had in lijn met het eerste halfjaar een uitermate sterk derde
kwartaal. Mede dankzij een onverminderd hoge vlootbezetting en de goede uitvoering van lopende
projecten was er sprake van goede resultaten. Boskalis heeft in de tweede helft van dit jaar nieuw
werk toegevoegd aan de brede en goedgevulde orderportefeuille, met zwaartepunt in Afrika,
Australazië en Europa.
Bij Maritieme Infrastructuur (40% Archirodon) was eveneens sprake van een goed derde kwartaal,
met een hoog omzetniveau en goede resultaten.
Bij de Terminaldiensten (SMIT Terminals en 50% Lamnalco) stond het resultaat enigszins onder
druk als gevolg van de beëindiging van een contract en demobilisatie-kosten van materieel.
De havensleepdiensten hebben wederom baat gehad bij de mondiaal verder aantrekkende
vrachtvolumes in de scheepvaart. SMIT Harbour Towage heeft haar bestaande marktpositie in grote
havens gehandhaafd.
Bij Salvage, Transport & Heavy Lift vertoonde het derde kwartaal een verbetering ten opzichte van
de eerste twee kwartalen. Na een relatief rustig eerste halfjaar, heeft SMIT Salvage drukke maanden
achter de rug met nieuwe bergingscontracten in ondermeer India en Duitsland. Bij Transport & Heavy
Lift was, ten opzichte van de eerste twee kwartalen, bij de meeste activiteiten van een verbetering
sprake. Voor de anchor handling tugs was sprake van een goede bezetting. De vraag naar Sub-Sea
activiteiten en diensten in Nederland trok aan, mede onder invloed van het zomerseizoen. Ook de
bokken waren in het derde kwartaal goed bezet.
De omvang van de orderportefeuille voor de groep bleef op een hoog niveau van circa € 3,2 miljard
per medio november, een lichte daling ten opzichte van de stand per einde van het halfjaar 2010
(€ 3,3 miljard).
De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk. Aan het eind van het derde kwartaal bedroeg
de netto-schuldenpositie circa € 680 miljoen.
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Recent is intern een aanvang gemaakt met het opstellen van een nieuw drie-jaars business plan voor
de gehele Boskalis groep. Dit plan zal in maart, met de bekendmaking van de jaarcijfers worden
gepresenteerd.
Investeringen en desinvesteringen
SMIT Rebras – Brazilië: In augustus is bekend gemaakt dat Boskalis SMIT op hoofdlijnen
overeenstemming heeft bereikt om haar belang in de Harbour Towage joint venture met Rebras,
Brazilië voor eind 2010 uit te breiden van 50% naar 100%. Deze transactie zal naar verwachting dit
jaar worden afgerond.
SMIT Marine Canada – transportactiviteiten. Boskalis heeft aan het begin van het vierde kwartaal de
transportactiviteiten van SMIT in Canada verkocht voor circa € 17 miljoen aan Seaspan. De
transportactiviteiten in Canada waren zeer lokaal van aard en bovendien afhankelijk van de NoordAmerikaanse huizenmarkt. Het resultaat op deze transactie is niet materieel.
Marktontwikkelingen
De markten waarop Boskalis actief is met haar activiteiten worden gedreven door factoren zoals groei
van de wereldhandel, wereldbevolking, energieconsumptie en de gevolgen van klimaatverandering.
Hoewel de structurele groeifactoren voor de lange termijn onverminderd positief zijn, zijn de kortetermijn vooruitzichten voor baggeren en maritieme infrastructuur sinds begin 2009 minder zeker.
In meerdere regio’s in de wereld worden door klanten in verschillende marktsegmenten volop nieuwe
initiatieven ontwikkeld voor nieuwe, en soms ook omvangrijke maritieme infrastructuurprojecten. Dit
geldt in het bijzonder voor energie- en grondstoffen gerelateerde projecten in Zuid-Amerika, WestAfrika en Australië. Naar verwachting zullen de meeste van deze projecten in 2011 en 2012 aan de
markt komen.
De vraag naar de havensleepdiensten ontwikkelt zich positief. Vrachtvolumes herstellen zich na de
terugval van 2009. De verdere groei van de terminalactiviteiten hangt samen met het in productie
komen van nieuwe olie- en gasvelden wat wordt verwacht vanaf 2012. De ontwikkeling van de
bergingsmarkt laat zich slecht voorspellen, gegeven de aard van de activiteiten. 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
Boskalis heeft een goed en breed gevulde orderportefeuille waarmee de schepen dit jaar sterk zijn
bezet. Het merendeel van de vloot is ook voor een belangrijk deel van 2011 goed bezet.
De vooruitzichten voor 2010 zijn naar boven bijgesteld en naar verwachting zal de nettowinst
tenminste € 290 miljoen bedragen.
Naar verwachting zal het totale investeringsniveau van de groep in 2010 circa € 300 miljoen
bedragen.
Verdiept Verleden
Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is begin deze
week het boek Verdiept Verleden; Een eeuw Koninklijke Boskalis Westminster en de Nederlandse
baggerindustrie verschenen. In het boek staat de ontwikkeling van de Nederlandse baggerindustrie en
in het bijzonder de geschiedenis van Boskalis centraal. Het boek beschrijft hoe netwerken en
familiekapitaal een solide basis vormden voor een aantal toonaangevende baggerbedrijven. Dankzij
hun in Nederland opgebouwde kennis en kunde zagen enkele baggeraars, waaronder Boskalis, kans
uit te groeien tot grote internationale ondernemingen, werkzaam van Noord-Rusland tot Zuid-Amerika
en van Canada tot Australië. Het boek is via de boekhandel verkrijgbaar (ISBN 978 90 8506 949 2 /
uitgeverij BOOM)
Financiële Agenda
17 maart 2011
12 mei 2011
12 mei 2011
18 augustus 2011

07:00 CET
`s middags
07:00 CET

Publicatie jaarcijfers 2010
Trading update eerste periode 2011
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Publicatie halfjaarcijfers 2011
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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.
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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