PERSMEDEDELING
GeoSea verwerft offshore-activa van HOCHTIEF

Zwijndrecht 16 oktober 2014 – GeoSea, de waterbouwspecialist van DEME, verwerft een
aantal offshore-activa van HOCHTIEF, een van Duitslands grootste internationale
bouwondernemingen.
HOCHTIEF verkoopt een aantal offshore-activa aan waterbouwer en langetermijnpartner
GeoSea. GeoSea, dat kan bogen op tientallen jaren ervaring binnen de waterbouw, krijgt de
'Innovation' volledig in handen, één van de grootste hefvaartuigen binnen de
waterbouwindustrie. Daarnaast neemt GeoSea ook een aantal andere verplichtingen over
(met betrekking tot activa en personeel), die geen noemenswaardige impact zullen hebben
op de geconsolideerde balans van DEME.
Luc Vandenbulcke, Managing Director van GeoSea: "Zowel de marktvooruitzichten als ons
orderboek nopen tot continue investeringen. Deze transactie is significant voor de verdere
ontwikkeling van GeoSea’s activiteiten in de Europese offshore windmarkt."
De verkoop is gebonden aan enkele gebruikelijke voorwaarden, zoals het verkrijgen van de
vereiste wettelijke goedkeuringen.

GeoSea
GeoSea is een snel groeiend bedrijf dat zich specialiseert in complexe offshore waterbouwprojecten. Het bedrijf maakt deel uit
van de Belgische DEME-Groep en is overal ter wereld actief. GeoSea heeft deelgenomen aan de bouw van grootschalige
offshore windturbineparken zoals het Alpha Ventus-project, het EnBW Baltic 2-windmolenpark, het Trianel West Borkum IIwindmolenpark in Duitse wateren, het Westermost Rough project in de UK, de West of Duddon Sand met mast installatie in de
UK, het Walney- en het Ormonde-windmolenpark in de Ierse Zee, en het C-Power- en Northwind windmolenpark voor de
Belgische kust. In 2015 zal GeoSea actief zijn op verschillende windparken waaronder Godewind (Duitsland) en Kentish Flats
(UK). Het actieterrein van GeoSea omvat ook meer traditionele activiteiten zoals bodemonderzoek, het boren van palen met
een grote diameter en hoogtechnologisch gestuurd precisieboorwerk. Het gebruik van hoogtechnologisch materieel stelt
GeoSea in staat voortdurend innoverende technieken en een hoge operationele betrouwbaarheid aan te bieden. GeoSea
beschikt over de volgende hefeilanden: Innovation, Neptune, Goliath, Vagant, Buzzard, Zeebouwer, Halewijn en Tijl II.
www.deme-group.com/geosea

DEME
De Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME heeft wereldwijd een prominente plaats veroverd in enkele zeer
specialistische en complexe waterbouwkundige disciplines. De groep diversifieerde van baggerwerken en landwinning naar
waterbouwprojecten op volle zee, dienstverlening aan olie- en gasbedrijven, installatie van offshore windparken,
milieuactiviteiten zoals grondsanering, slibrecyclage en herwaardering van brownfields en wrakruiming. Dankzij zijn
multidisciplinaire kennis en ervaring, projectsynergieën en zijn geïntegreerde bedrijfsstructuur kon DEME uitgroeien tot een
internationale aanbieder van totaaloplossingen. De groep beschikt over een van de meest moderne, hoogtechnologische en
veelzijdige vloten voor bagger- en waterbouwactiviteiten. DEME stelt 4.500 mensen te werk. In 2013 realiseerde de groep een
omzet van 2,53 miljard euro.
www.deme-group.com

HOCHTIEF
HOCHTIEF is één van de toonaangevende internationale bouwgroepen wereldwijd. Het bedrijf biedt complexe infrastructuur
projecten aan, soms op basis van concessiemodellen. De Groep is actief in transportinfrastructuur, energiegerelateerde
infrastructuur, urbanisatie alsook in de mijnbouwindustrie. Met meer dan 81.000 werknemers en een verkoopvolume van 25
miljard euro in 2013 is de onderneming actief in de belangrijkste wereldmarkten. Samen met dochtermaatschappij Leighton is
de Groep marktleider in Australië. In de Verenigde Staten, de grootste bouwmarkt ter wereld, is HOCHTIEF met
dochteronderneming Turner nummer 1 in de algemene bouw en behoort het bedrijf met Flatiron tot de belangrijkste spelers op
het gebied van de bouw van transportinfrastructuur. Als voorvechter van duurzaamheid heeft HOCHTIEF sinds 2006 een plaats
op de Dow Jones Sustainability Indexes.
Further information is available at www.hochtief.com/press.
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