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Boskalis bouwt belang in Fugro af tot 9,38%
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Papendrecht, 13 december 2016

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) meldt dat het zijn belang in
Fugro N.V. (Fugro) heeft afgebouwd tot 9,38%.
De verkoop van de aandelen heeft door middel van een succesvolle
accelerated bookbuild plaatsgevonden waarbij 12.685.878 (15%) certificaten
van aandelen Fugro (de Aandelen), bij institutionele beleggers zijn geplaatst
tegen een koers van EUR 14,50 per aandeel. De bookbuild is op maandag 12
december na sluiting van Euronext Amsterdam aangevangen.
Peter Berdowski, CEO Boskalis:
“Bij de presentatie van onze halfjaarcijfers hebben wij aangegeven dat wij ons
zouden beraden op onze positie in Fugro. Ondanks dat wij nog steeds van
mening zijn dat delen van Fugro uitstekend aansluiten op de activiteiten van
Boskalis, hebben wij besloten ons belang in Fugro stapsgewijs af te bouwen.
Enerzijds wordt dit ingegeven door de onzekere marktomstandigheden, die
aanzienlijk langer aanhouden dan verwacht, anderzijds ook door de opstelling
van het Fugro management. Met de geleidelijke verkoop nemen wij een stuk
onzekerheid in ons eigen aandeel weg en verwachten wij de komende
periode meer waarde te kunnen creëren voor onze aandeelhouders.”
In verband met deze transactie heeft Boskalis ingestemd met een lock-up
periode van 90 dagen. Gedurende deze periode zal Boskalis geen Aandelen
Fugro verkopen in lijn met de afspraken met de Joint Bookrunners.
Kempen & Co en Goldman Sachs hebben als Joint Bookrunners voor deze
transactie opgetreden.
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Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren
boven de Nederlandse versie.
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This announcement does not constitute an offer of, or the solicitation of an offer to subscribe for or
purchase any securities to any person in any jurisdiction to whom it is unlawful to make such offer or
solicitation in such jurisdiction. The Shares have not been, and will not be, registered under the US
Securities Act of 1933, as amended (the “US Securities Act”). The Shares may not be offered or sold in
the United States, except to qualified institutional buyers (“QIBs”), as defined in, and in reliance on, the
exemption from the registration requirements of the US Securities Act provided in Rule 144A thereunder
(“Rule 144A”) or another exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements
of the US Securities Act. No action has been taken to allow a public offering of the Shares in the United
States.
Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse
Regulation (596/2014).
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 olie- en gassector
en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis meerdere
strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT Towage, 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. Boskalis heeft ruim 8.200 medewerkers in dienst, exclusief zijn deel in partnerships.

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