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Persbericht
Aandeelhouders Boskalis keuren
voorgenomen fusie Smit goed
Papendrecht, 17 maart 2010

Tijdens de hedenochtend gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een ruime meerderheid (circa 99%) van de
algemene vergadering goedkeuring verleend voor de voorgenomen fusie met Smit Internationale N.V.
(Smit).
Tevens heeft de algemene vergadering haar goedkeuring verleend voor de benoeming van
de heer Hazewinkel tot lid van de Raad van Commissarissen van Boskalis. De heer Hazewinkel wordt
benoemd onder voorbehoud van gestanddoening van het bod op Smit. Bij gestanddoening zal hij per
direct tot de Raad toetreden voor een termijn van vier jaar. Hiermee wordt de Raad van
Commissarissen uitgebreid tot zes leden.
Ter vergadering is kennisgegeven van het voorstel om de heer Vree, CEO van Smit te benoemen als
lid van de Raad van Bestuur van Boskalis. De Raad van Commissarissen heeft de heer Vree
benoemd, onder voorbehoud van het effectueren van het bod op Smit, voor een periode van vier jaar.
Hiermee wordt de Raad van Bestuur van Boskalis uitgebreid tot vier leden.
Tot slot is de heer Kamps, thans CFO en lid van de Raad van Bestuur van Boskalis, herbenoemd voor
een termijn van vier jaar.
Jaarcijfers 2009
Boskalis publiceert de jaarcijfers morgen 18 maart 2010, om 07:00 uur (CET).

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale
dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme
diensten. Wij leveren wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor
infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s met
ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in
water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in
Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de bagger en maritieme
infrastructuur sector voorkomende diensten. Daarnaast heeft Boskalis posities in strategische
partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis
heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen,
verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft inclusief haar aandeel in partnerships circa 10.000
medewerkers in dienst. In 2010 viert Boskalis haar 100-jarig bestaan.
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