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Boskalis start inkoop eigen aandelen
Papendrecht, 3 juli 2017
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) start met de inkoop van
eigen aandelen om het kapitaal te verminderen met de intentie de verwatering
van het in aandelen uitbetaalde stockdividend 2016 te neutraliseren. Op 6 juni
heeft Boskalis ruim 3,2 miljoen nieuwe aandelen als stockdividend
uitgegeven. Bij uitgifte vertegenwoordigde dit een waarde van ruim
EUR 100 miljoen. De intentie is om het inkoopprogramma voor de
eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders af te ronden.
Boskalis heeft een derde partij ingeschakeld om de inkoop van de eigen
aandelen tijdens open en gesloten periodes uit te voeren. Boskalis zal
wekelijks over de voortgang van het programma berichten op
www.boskalis.com/sharebuyback2017.
Mits er in de voorafgaande week aandelen zijn ingekocht, publiceert Boskalis
gedurende het aandelen-inkoopprogramma elke maandag een persbericht
met een update over de voortgang in de afgelopen week. Geïnteresseerden
kunnen zich via ir@boskalis.com abonneren op deze persberichten.
Afzonderlijke persberichten zijn eveneens via dit e-mailadres op aanvraag
beschikbaar.
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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.

