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Update Openbare Bod van HAL op Boskalis 

Papendrecht, 10 februari 2023 

 
Volgend op de voltooiing van het openbare bod van HAL op alle geplaatste en 
uitstaande aandelen in Koninklijke Boskalis N.V. (“Boskalis”) en het 
beëindigen van de notering van Boskalis vanaf 9 november 2022, heeft de 
Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam besloten in het kader 
van de wettelijke uitkoopprocedure dat alle resterende Boskalis aandelen die 
door derde partijen worden gehouden, overgedragen dienen te worden aan 
HAL tegen betaling van EUR 33,00 per aandeel, vermeerderd met de 
wettelijke rente van 27 september 2022 tot de datum van betaling door HAL. 
 
Om een dergelijke overdracht te versnellen, hebben alle overgebleven 
aandeelhouders de mogelijkheid om vrijwillig hun aandelen over te dragen 
aan HAL tussen maandag 13 februari 2023 en vrijdag 24 februari 2023, 
17.40 CET (effectenrekening Euroclear Nederland – rekening 29183). De 
betaling van de geleverde aandelen zal plaatsvinden op dinsdag 28 februari 
2023.   
 
Daaropvolgend zullen de dan nog overgebleven aandelen van rechtswege 
worden overgedragen aan HAL. HAL zal Euroclear Nederland verzoeken zorg 
te dragen voor de betaling van het overeenkomstige bedrag aan de relevante 
voormalige aandeelhouders in overeenstemming met de 
Consignatiekasprocedure van Euroclear Nederland. 
 
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website van HAL 
(www.halholding.com/boskalis-offer) 
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Boskalis 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 
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scheepsbergingen en heeft een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot 

van ruim 500 schepen en vaartuigen en circa 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd 

actief met Creating New Horizons. 

 

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