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Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat het per
vandaag alle aandelen van de Gardline Group (Gardline) heeft verworven. Tot
de voornaamste activiteiten van deze in het Verenigd Koninkrijk gevestigde
onderneming behoren maritiem geofysische surveydiensten, milieugerelateerde surveydiensten en offshore geotechnische diensten. Met deze
overname wordt invulling gegeven aan de strategische ambitie om een positie
op het gebied van offshore survey op te bouwen, en wordt Boskalis een
gespecialiseerde aanbieder van subsea geotechnische surveydiensten.
Daarnaast vergroot Boskalis met deze activiteiten zijn positie in de
hernieuwbare (wind)energiemarkt en in de vroegcyclische olie- en gasmarkt.
Gardline heeft een vloot van 15 surveyschepen en beschikt daarnaast nog
over 25 kleinere boten, onder andere voor het vervoer van bemanningen en
survey catamarans.
Voor de acquisitie wordt een bedrag van circa GBP 40 miljoen betaald,
inclusief overgenomen schulden. De huidige jaaromzet van Gardline bedraagt
circa GBP 60-70 miljoen. Gezien de uitdagende vooruitzichten voor de korte
termijn verwacht Boskalis niet dat de overname de eerstkomende jaren zal
bijdragen aan het EBIT-resultaat. Met de transactie positioneert Boskalis zich
echter goed voor de toekomst als de eindmarkten zich naar verwachting
zullen herstellen.
Gardline is een tweede-generatie familiebedrijf dat in 1969 werd opgericht,
waarvan de belangrijkste vestigingen zich bevinden in het Britse Great
Yarmouth. Daarnaast heeft de onderneming nog activiteiten in de VS, Brazilië
en Singapore. Gardline heeft momenteel circa 750 medewerkers in dienst,
waaronder 100 surveyors. Geografisch gezien is Noordwest-Europa de
kernmarkt voor Gardline, waar het op het gebied van maritieme
surveydiensten de voornaamste concurrent is van Fugro. Met deze acquisitie
versterkt Boskalis zijn positie als aanbieder van maritieme diensten in het
noordwesten van Europa.
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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 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 ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.700 medewerkers, inclusief deelnemingen,
is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes continenten.

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

