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Overkoepelende overeenkomst getekend tussen
COSCO Shipping en DEME



Unieke joint venture tussen Europese offshore wind-pionier en Chinese scheepsgigant om offshore
windenergie in China te ontwikkelen.
Overeenkomst getekend in aanwezigheid van de Belgische eerste minister Charles Michel en de
Chinese premier Li Keqiang.

BEIJING – GUANDONG | De Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME en COSCO
Shipping - de grootste rederij ter wereld - gaan nauw samenwerken voor de ontwikkeling van
offshore windenergie in China. De overkoepelende overeenkomst werd vandaag ondertekend in
aanwezigheid van de Belgische eerste minister Charles Michel en de Chinese premier Li
Keqiang. De aanwezigheid van beide regeringsleiders duidt op het belang van de
samenwerkingsovereenkomst en de Chinese visie op de transitie naar duurzame energie.
DEME en COSCO Shipping zijn marktleiders in hun sectoren en vinden elkaar in een joint venture die
actief wil zijn in offshore windenergie in China. De samenwerking ligt in lijn met de Chinese
klimaatambities en de ontwikkeling van hernieuwbare energie die onlangs zijn opgenomen in het 13de
vijfjarenplan (2016-2020) voor sociale en economische ontwikkeling. De Chinese overheid wil het
geïnstalleerd vermogen van windturbines op zee tegen 2020 aanzienlijk verhogen.
COSCO Shipping wil als grootste rederij ter wereld dit nieuwe marktsegment betreden en heeft hierin
DEME’s dochterbedrijf GeoSea gevonden als partner met ruime ervaring in het ontwikkelen, bouwen en
onderhouden van offshore windturbineparken.
Luc Bertrand, Voorzitter van DEME: “DEME is als pioniersbedrijf een wereldleider in offshore
windenergie die totaaloplossingen aanbiedt via EPCIM-contracten (Engineering, Procurement,
Construction, Installation & Maintenance). Dankzij de opgebouwde know-how en ervaring met complexe
infrastructuurwerken op zee kan DEME de offshore wind-ambities van COSCO Shipping ondersteunen
en helpen realiseren. De samenwerking past ook in de partnering filosofie van de groep waarbij DEME
internationale activiteiten uitbreidt via duurzame samenwerking met lokale partners. Dergelijke
combinaties zijn al meermaals succesvol gebleken in DEME’s bagger- en milieudivisies. De joint-venture
met COSCO Shipping is een win-win voor beide partijen en zal bijdragen tot het realiseren van de
ambitieuze Chinese klimaatdoelstellingen. Het creëert ook perspectieven voor de verdere ontwikkeling
van COSCO Shipping’s expertise op het vlak van heavy lift transport, scheepsbouw, enz.”
Xu Lirong, Voorzitter COSCO Shipping: “De samenwerking met DEME is in lijn met onze strategie en
zal de samenwerking met onze klanten versterken en onze business chain verder uitbreiden. Bovendien
zal het een duurzame en gezonde ontwikkeling van de hernieuwbare energie-industrie in China
bevorderen. COSCO Shipping Corporation Limited is een wereldleider op het vlak van geïntegreerde
logistiek en supply chain-diensten, met scheepvaart, geïntegreerde logistiek en relevante financiële
diensten als kernactiviteiten, gebaseerd op de ontwikkeling van meerdere industriële clusters. Steunend
op vier strategische pijlers, met name “schaalvergroting, rentabiliteit, anticyclische capaciteit en het

bouwen van een wereldspeler”, hanteert de Groep de “6+1”-indeling van industrieclusters. De “6” staat
voor scheepvaart, logistiek, finance, equipment manufacturing, transportdiensten en sociale
dienstverlening. De “1” betekent “Internet Plus” business, gebaseerd op businessmodelinnovatie. Deze
indeling zal helpen bij de integratie van scheepvaartfactoren en het bouwen aan een logistieke
dienstverlener van wereldklasse.”
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Over DEME
De Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME is een internationale marktleider voor
complexe waterbouwwerken. Voortbouwend op meer dan 140 jaar ervaring en knowhow groeit DEME
organisch in een reeks aanverwante activiteiten zoals de financiering van waterbouw- en
milieuprojecten, het uitvoeren van complexe waterbouwprojecten in EPC-verband inclusief de civiele
werken, de ontwikkeling en bouw van hernieuwbare energieprojecten, de dienstverlening aan de olie-,
gas- en energiesector, het saneren en recycleren van vervuilde grond en slib, het winnen van marine
grondstoffen, etc.
Dankzij een geïntegreerde bedrijfsstructuur profileert DEME zich sterk als een ‘global solutions provider’.
DEME beschikt over de meest moderne, hoogtechnologische en veelzijdige vloot in de sector.
DEME telt wereldwijd 4.600 medewerkers. In 2015 realiseerde de DEME Group een omzet van 2,35
miljard euro. Meer informatie op www.deme-group.com

Over China COSCO Shipping
COSCO Shipping Corporation Limited (hereinafter referred to as COSCO Shipping or the Company) is a
multinational enterprise specializing in shipping, logistics and wharf services, ship building and repairing,
The total fleet of COSCO Shipping comprises of 1114 vessels with a capacity of 85.32 million DWT,
ranking No.1 in the world. Its container fleet capacity is 1.58 million TEU, ranking the fourth in the world.
Its self-owned dry bulk fleet (365 vessels/33.52 million DWT), tanker fleet (120 vessels/17.85 million
DWT), general cargo and specialized cargo fleet (3 million DWT), are No.1 in the world in terms of
capacity.
The Company owns over 46 container terminals all over the world, with over 190 berthing spaces. The
throughput of its container terminals worldwide amounts to 90 million TEU, taking the second place in
the world; the global sales volume of its ship bunker fuel exceeds 25 million tons, topping the world’s
list; the container leasing business scale surpasses 2.7 million TEU, which is the third-largest in the
world; and its offshore engineering manufacturing competence and vessel agency business are also
leading in the world.
The vision of COSCO Shipping is to undertake the mission of globalizing Chinese economy, consolidate
advantageous resources, take global shipping, integrated logistics, and shipping related financial
services as core business, and develop diversified industrial clusters, so as to build a world-leading
business entity that provides integrated logistics and supply chain services.
en.coscoshipping.com

