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Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) en KOTUG International
B.V. (KOTUG) maken bekend dat de eerder aangekondigde voorgenomen
samenvoeging van de Europese havensleepactiviteiten is afgerond. Bij de
financial close heeft Boskalis zijn inbreng in de joint venture geherfinancierd
en daarmee EUR 90 miljoen vrijgespeeld en ontvangen.
De gezamenlijke activiteiten zijn ondergebracht in een 50/50 joint venture,
waarin de Europese havensleepactiviteiten van zowel SMIT, een
dochteronderneming van Boskalis, als KOTUG zijn ondergebracht. Om de
sterke merknamen te behouden en de hoge naamsbekendheid van beide
merken te kunnen benutten zal de joint venture opereren onder de naam
KOTUG SMIT Towage. De operationele integratie gaat per heden van start.
Met een vloot van 65 sleepboten is KOTUG SMIT Towage een
toonaangevende aanbieder van havensleepdiensten in Noordwest-Europa,
actief in 11 havens in België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
De activiteiten van beide partners in andere delen van de wereld maken geen
deel uit van deze samenwerking.
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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
onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water
en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het
een breed spectrum aan maritieme diensten voor de offshore energiesector, waaronder
subsea, zwaar transport, hijswerk en installatie (uitgevoerd door Boskalis, Dockwise en
Fairmount) en levert het sleepdiensten en voert het scheepsbergingen uit (door SMIT).
Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en
terminaldiensten (Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een
veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid
over zes continenten. Exclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis ruim 8.200
medewerkers in dienst.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.nl.

