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Boskalis en Kotug tekenen intentieovereenkomst
voor verkoop Kotug Smit Towage aan Boluda
Papendrecht, 4 maart 2019
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Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft met
medeaandeelhouder Kotug International B.V. (Kotug) een
intentieovereenkomst getekend voor de verkoop van Kotug Smit Towage
aan Boluda Group (Boluda). Volgens de overeenkomst bedraagt de
ondernemingswaarde van Kotug Smit Towage EUR 300 miljoen. Boskalis
verwacht voor zijn 50% belang in de joint venture circa EUR 90 miljoen in
contanten te ontvangen.
De towage joint venture tussen Boskalis en Kotug werd in 2016 gevormd en
had destijds betrekking op 11 havens in 4 landen (Nederland, België, Duitsland
en het Verenigd Koninkrijk). Sindsdien heeft de joint venture haar positie met
succes uitgebreid naar nieuwe havens en zijn efficiencyverbeteringen
gerealiseerd. Boskalis en Kotug zijn van mening dat een verdere consolidatie
van de Europese havensleepmarkt wenselijk is, een visie die door Boluda
wordt gedeeld.
Boluda is in 1837 opgericht en reeds in 1920 zijn de havensleepactiviteiten
vanuit Valencia, Spanje opgezet. Momenteel is dit familiebedrijf marktleider op
de Spaanse en Franse markt en heeft het met een vloot van ruim 230 schepen
een belangrijke internationale positie in de grote havens in Europa, Afrika, de
Indische Oceaan en Latijns-Amerika. De combinatie Kotug Smit Towage en
Boluda is zeer complementair waardoor deze voorgenomen transactie voor alle
stakeholders aantrekkelijk is.
De transactie wordt naar verwachting in het tweede halfjaar van 2019 afgerond,
onder voorbehoud van gebruikelijke condities zoals een boekenonderzoek en
goedkeuring van de mededingingsautoriteiten in de desbetreffende landen.
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Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European
Market Abuse Regulation (596/2014).Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd;
de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie.
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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
kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen
aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van
de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele
wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie.
Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele
infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling
van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft 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 10.700 medewerkers,
inclusief deelnemingen, is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes continenten.
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