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Persbericht
Boskalis houdt 97% aandelen Smit
Papendrecht, 14 april 2010
Verwezen wordt naar het gezamenlijke persbericht van Koninklijke Boskalis Westminster N.V.
(Boskalis) en Smit Internationale N.V. (Smit) van 24 februari 2010, waarbij Boskalis Holding B.V.,
een volledige dochtermaatschappij van Boskalis (de Bieder) aankondigde een openbaar bod in
contanten uit te brengen op alle uitstaande en geplaatste aandelen in Smit (de Aandelen) tegen een
biedprijs van EUR 60 per Aandeel (het Bod) en het persbericht van 27 maart 2010, waarin de Bieder
het Bod gestand heeft gedaan.
Na-aanmeldingstermijn
Tijdens de na-aanmeldingstermijn, die eindigde op 13 april 2010 om 18:00 uur, Amsterdamse tijd, zijn
413.905 Aandelen onder het Bod aangemeld, vertegenwoordigend 2,25% van de Aandelen en een
totale waarde van EUR 24.834.300.
Met inbegrip van de Aandelen die tijdens de na-aanmeldingstermijn door middel van beurstransacties
zijn gekocht, bedraagt het totale aantal Aandelen gehouden door of aangemeld bij de Bieder, na het
aflopen van de na-aanmeldingstermijn 17.875.269 Aandelen, vertegenwoordigend 97,32% van het
totale aantal Aandelen.
Voor verdere informatie
Boskalis Holding B.V.
Attn: Investor Relations
Rosmolenweg 20
3356 LK Papendrecht
The Netherlands
Smit Internationale N.V.
Waalhaven O.Z. 85
3087 BM Rotterdam
The Netherlands
Exchange Agent
Rabo Securities
Attn: ECM - Syndication
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
The Netherlands
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Disclaimer
Deze mededeling strekt uitsluitend ter informatie en houdt geen bod of uitnodiging in tot het kopen of
verkopen van effecten, of beleggingsadvies, of een uitnodiging tot het aangaan van een
beleggingsactiviteit. Deze mededeling houdt geen bod in tot verkoop of uitgifte, of uitnodiging tot het
doen van een bod tot koop of verwerving van effecten van Smit of Boskalis in enige jurisdictie.
De distributie van dit persbericht kan in bepaalde andere jurisdicties dan Nederland, inclusief, maar
niet beperkt tot, de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië en Japan, aan wettelijke
beperkingen onderhevig zijn. Smit, Boskalis en de Bieder, alsmede hun respectieve adviseurs
accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schendingen van dergelijke
beperkingen door enig persoon.
Dit is een mededeling van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ingevolge Artikel 17 paragraaf 4 van
het Besluit openbare biedingen Wft 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 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.
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. In 2010 viert 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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