Persbericht
Beëindiging beursnotering Smit aangevraagd
Papendrecht, Rotterdam,
7 april 2010
Verwezen wordt naar de persberichten van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) van
27 maart, 29 maart 2010 en 1 april 2010, waarbij werd aangekondigd dat Boskalis Holding B.V., een
volledige dochtermaatschappij van Boskalis (de Bieder) het openbaar bod in contanten (het Bod) op
alle uitstaande en geplaatste aandelen (de Aandelen) in Smit Internationale N.V. (Smit) gestand doet.
In een update heeft Boskalis aangekondigd dat inmiddels meer dan 95% van de Aandelen is
aangemeld.
Beëindiging notering
Als gevolg van de verkrijging van meer dan 95% van de Aandelen door de Bieder maken Boskalis en
Smit gezamenlijk aan de houders van Aandelen bekend dat de notering en verhandeling van
Aandelen op NYSE Euronext Amsterdam (Euronext) zal worden beëindigd.
In overleg met Euronext is besloten dat de Aandelen voor het laatst verhandeld kunnen worden op
dinsdag 4 mei 2010. Dit betekent dat beëindiging van de notering van de Aandelen zal worden
geëffectueerd op 5 mei 2010.
Na-aanmeldingstermijn
Aandeelhouders die hun Aandelen nog niet hebben aangemeld onder het Bod hebben de
mogelijkheid om hun Aandelen alsnog aan te melden gedurende de na-aanmeldingstermijn, die is
begonnen op 30 maart 2010 en eindigt om 18.00 uur, Amsterdamse tijd, op 13 april 2010 (de NaAanmeldingstermijn). Aandeelhouders kunnen hun Aandelen aanmelden onder de voorwaarden en
conform de bepalingen en beperkingen beschreven in het Biedingsbericht.
Verdere informatie
De informatie in dit persbericht is niet compleet en voor verdere informatie wordt verwezen naar het
Biedingsbericht. Het Biedingsbericht bevat informatie over het Bod en is verkrijgbaar gesteld in de
Engelse taal met een samenvatting in de Nederlandse taal. Aandeelhouders worden geadviseerd het
Biedingsbericht zorgvuldig te bestuderen en zo nodig onafhankelijk advies in te winnen teneinde een
afgewogen oordeel te kunnen vormen over de inhoud van het Biedingsbericht en het Bod.
Kopieën van het Biedingsbericht zijn zonder betaling verkrijgbaar ten kantore van de Bieder, Smit en
Rabo Securities (het Omwissel- en Betaalkantoor) en kunnen worden verkregen door contact op te
nemen met Boskalis, Smit of het Omwissel- en Betaalkantoor op onderstaande adressen:
Boskalis Holding B.V.
Attn: Investor Relations
Rosmolenweg 20
3356 LK Papendrecht
Nederland
Smit Internationale N.V.
Waalhaven O.Z. 85
3087 BM Rotterdam
Nederland
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Exchange Agent
Rabo Securities
Attn: ECM - Syndication
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
Nederland
Kopieën van het Biedingsbericht zijn beschikbaar op de websites van Smit (www.smit.com) en
Boskalis (www.boskalis.com). De websites van Smit en Boskalis maken geen deel uit, en zijn niet
geïncorporeerd door verwijzing, van het Biedingsbericht.
Beperkingen
Het Bod wordt uitgebracht met inachtneming van de verklaringen, voorwaarden en beperkingen zoals
opgenomen in het Biedingsbericht. De Bieder behoudt het recht om een aanmelding onder het Bod
gedaan door of namens een Aandeelhouder te accepteren ook in het geval dat deze niet is gedaan op
een wijze zoals aangegeven in het Biedingsbericht.
Verenigde Staten, Canada, Australië en Japan
Het Bod wordt niet, en zal niet, direct of indirect, worden gedaan in, of door gebruik van post, of enig
middel of instrument (inclusief, maar niet beperkt tot, elektronische post, post, telefoon, telefax, telex
of elektronische transmissie) van interstatelijk of buitenlands handelsverkeer van, of enige faciliteit van
een nationale gereglementeerde markt van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië en
Japan, en het Bod dient niet te worden geaccepteerd door middel van een dergelijk gebruik, middel,
instrument of faciliteit of vanuit de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of Japan.
Dienovereenkomstig worden het Biedingsbericht en elk daaraan gerelateerd document niet per post
verstuurd of anderszins verspreid of verzonden binnen of naar de Verenigde Staten van Amerika,
Canada, Australië of Japan, of aan personen die in hun hoedanigheid van bewaarders,
gevolmachtigden en beheerders Aandelen houden voor Amerikaanse, Canadese, Australische of
Japanse personen. Personen die dergelijke documenten ontvangen (inclusief, maar niet beperkt tot,
bewaarders, gevolmachtigden en beheerders) dienen deze niet te distribueren of te zenden naar of
vanuit dergelijke jurisdicties of dergelijke post, of enig middel, instrument, of faciliteit te gebruiken voor
enig doel direct of indirect gerelateerd aan het Bod en een dergelijk handelen zal de desbetreffende
acceptatie van het Bod ongeldig doen zijn.
Dit is een mededeling van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ingevolge Artikel 4 paragraaf 2 van
het Besluit openbare biedingen Wft en Artikel 5:25i paragraaf 2 van de Wet op het Financieel Toezicht
met betrekking tot het openbaar bod door Boskalis Holding B.V. op alle geplaatste en uitstaande
gewone aandelen in het kapitaal van Smit Internationale N.V. Deze mededeling houdt geen openbaar
bod in op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Smit Internationale N.V.
Het Bod is opgenomen en toegelicht in het Biedingsbericht. Deze mededeling is niet voor vrijgave,
publicatie of distributie, geheel noch gedeeltelijk, direct noch indirect, in of naar de Verenigde Staten
van Amerika, Canada, Japan en Australië.
Dit persbericht is tevens gepubliceerd in de Engelse taal; de Engelse versie zal prevaleren boven de
Nederlandse versie.
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Profiel:
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 belangrijke thuismarktposities in
Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de bagger en maritieme infrastructuur sector voorkomende diensten.
Daarnaast heeft Boskalis posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore dienstverlening
(Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen,
verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft inclusief haar aandeel in partnerships circa 10.000 medewerkers in dienst.
SMIT heeft een traditie van bijna 170 jaar dienstverlening in de maritieme sector. Met de combinatie van kennis, ervaring en
adequaat materieel heeft SMIT een uitstekende reputatie opgebouwd in de bijna 50 locaties in de wereld waar SMIT actief is.
De wereldwijde dienstverlening van SMIT richt zich voornamelijk op rederijen, producenten in de olie - en LNG industrie,
(offshore) constructiebedrijven, verzekeraars, overheden en scheepswerven. SMIT conformeert zich aan de hoogste
standaarden op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Milieu & Kwaliteit.
De diensten van SMIT zijn ondergebracht in vier Divisies:
•
Harbour Towage: havensleepdiensten en gerelateerde maritieme diensten.
•
Terminals: sleepdiensten en aanverwante maritieme en management diensten aan offshore en onshore terminals.
•
Salvage: berging, wrakopruiming, milieuzorg en advisering.
•
Transport & Heavy Lift: chartering, pontonverhuur, zwaar transport, kust- en riviersleepvaart, zwaar hijswerk,
uitvoering en ondersteuning van diverse maritieme projecten en duik- en ROV werkzaamheden.

Voor nadere inlichtingen:
Koninklijke Boskalis Westminster N.V.
Martijn L.D. Schuttevâer
Director Investor Relations & Corporate Communications
Telefoon:
078 69 69 822 / 06 200 10 232
E-mail:
m.l.schuttevaer@boskalis.nl
Smit Internationale N.V.
B. Vree
Chief Executive Officer
Telefoon:
+ 31 10 454 99 11
E-mail:
b.vree@smit.com
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