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Boskalis en HAL bereiken overeenstemming over 
niet-financiële voorwaarden bod; Boskalis neutraal 
op prijs 

Papendrecht, 3 juni 2022 

 

Verwezen wordt naar de persberichten van Koninklijke Boskalis Westminster 

N.V. (Boskalis) van 10 maart 2022, 8 april 2022 en 12 mei 2022 in verband 

met het voornemen van HAL Holding N.V. (HAL) om een vrijwillig openbaar 

bod op Boskalis uit te brengen, zoals uiteengezet in het persbericht van HAL 

van 10 maart 2022.  

 

Sinds de bekendmaking van het voornemen van HAL een bod uit te brengen 

op Boskalis hebben de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur 

(tezamen BOSKALIS), ondersteund door hun adviseurs, een intensief traject 

doorlopen om zorgvuldig alle aspecten van het voorgenomen bod in 

overeenstemming met hun vennootschappelijke verplichtingen te bestuderen. 

 

In dat kader zijn onder meer door de financiële adviseurs van de Raad van 

Commissarissen en de Raad van Bestuur, respectievelijk Rabobank en 

AXECO Corporate Finance, onafhankelijk van elkaar waarderingsanalyses 

gemaakt op basis van diverse waarderingsmethodieken, alsmede 

aanvullende strategische en financiële analyses.  

 

BOSKALIS heeft op basis van deze onafhankelijke waarderingen 

geconcludeerd dat de door HAL voorgenomen biedprijs per aandeel niet 

onredelijk is, maar naar haar oordeel onvoldoende overtuigend om de prijs 

aan te bevelen aan haar aandeelhouders. BOSKALIS heeft daarom de 

afgelopen weken gesprekken gevoerd met HAL met als inzet een verhoging 

van de voorgenomen biedprijs. BOSKALIS is er niet in geslaagd HAL te 

bewegen het bod te verhogen.  

 

Aangezien BOSKALIS de hoogte van het voorgenomen bod niet onredelijk 

vindt, maar onvoldoende overtuigend om de prijs aan te bevelen aan haar 

aandeelhouders, heeft zij besloten, in het belang van alle aandeelhouders, om 

het voorgenomen bod neutraal voor te leggen op prijs en aandeelhouders 

daardoor desgewenst de mogelijkheid te geven hun aandelen aan te bieden, 

indien en zodra het voorgenomen bod wordt uitgebracht.  

 

In het overleg met HAL is voorts gesproken over de niet-financiële 

voorwaarden van het bod, in lijn met de mededelingen die HAL daarover zelf 

heeft gepubliceerd in haar persbericht van 10 maart 2022. Op de niet-

financiële voorwaarden, waaronder strategie, governance, organisatie, 

financiering en werknemers is overeenstemming bereikt voor een periode van 

4 jaar na afronding van het bod. BOSKALIS acht de bereikte 

overeenstemming in het belang van haar stakeholders en zal de niet- 

financiële voorwaarden van het bod daarom positief voorleggen aan de 

aandeelhouders. 
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BOSKALIS heeft zich niet verplicht mee te werken aan herstructureringsmaatregelen die na het bod 

door HAL zouden kunnen worden voorgesteld. 

 
Indien en zodra HAL het bod uitbrengt zal Boskalis een Buitengewone Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders (BAVA) bijeenroepen om haar visie op het bod verder toe te lichten. Voorafgaand 
daaraan zal Boskalis haar gemotiveerde standpuntbepaling met betrekking tot het bod publiceren. 
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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 betreft geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om aandelen Koninklijke 
Boskalis Westminster N.V. te kopen of daarop in te schrijven. 

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie.  

 

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 (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een 

veelzijdige vloot van ruim 600 schepen en vaartuigen en meer dan 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de 

onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. 

 

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

http://www.boskalis.com/

