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Van Oord rondt overname MPI Offshore af
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Rotterdam, 2 oktober 2018 – Van Oord heeft de overname afgerond van
MPI Offshore, een aannemer gespecialiseerd in offshore windinstallatie,
van Vroon Group. Met de overname van MPI Offshore versterkt Van
Oord zijn offshore wind organisatie wereldwijd en op de Britse
windmarkt in het bijzonder.
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De overname betreft de MPI Offshore-organisatie in Stokesley (Verenigd
Koninkrijk), de schepen MPI Adventure en MPI Resolution en de
bijbehorende bemanning. In totaal zullen honderd mensen, zowel
stafmedewerkers als bemanningsleden, toetreden tot de Van Oord UKorganisatie. Van Oord verwierf ook de projectcontracten met betrekking tot
de schepen, waaronder de offshore windparken London Array, Prinses
Amaliawindpark en Rampion.
De acquisitie is volledig in lijn met de ambities en het investeringsprogramma
van de onderneming voor de komende jaren en volgt op een aantal
strategische toevoegingen in de afgelopen jaren, waaronder de overnames
van de offshore windactiviteiten van Bilfinger en Ballast Nedam. Van Oord
werd bij deze transactie bijgestaan door Kempen als financieel adviseur.
'De overname van MPI Offshore helpt ons onze positie op de Britse
windmarkt, de grootste offshore windmarkt ter wereld, te versterken’, zegt
CEO Pieter van Oord.
Van Oord is sinds 2002 betrokken bij veel offshore windprojecten in
Noordwest-Europa. Van Oord heeft een gezond orderboek, waaronder een
aantal grote windprojecten zoals Borssele III/IV in Nederland. De projecten
Norther in België en Deutsche Bucht in Duitsland zijn momenteel in
uitvoering. Buiten Europa is Van Oord aangewezen als preferred contractor
voor het Yunlin offshore windproject in Taiwan.
Over Van Oord
Van Oord is een Nederlands familiebedrijf met 150 jaar ervaring als internationale waterbouwer.
De focus ligt op baggeren, olie & gas infrastructuur en offshore wind. Het hoofdkantoor staat in
Rotterdam. Van Oord telt ongeveer 4.500 medewerkers die in 2017 wereldwijd aan 180
projecten werkten in 42 landen. De vloot bestaat uit meer dan honderd schepen. Marine
ingenuity is kenmerkend voor Van Oord. Met vindingrijkheid en slimme, duurzame oplossingen
wil het bijdragen aan een betere wereld voor toekomstige generaties. In 2018 viert de
onderneming zijn 150 jarig bestaan.
Meer informatie
Neem contact op met Dhr. Robert de Bruin, Head Corporate Communication & Markets, T 088
8268234, M 06 53440890, E robert.debruin@vanoord.com.
Dit persbericht en bijbehorende foto(s) zijn rechtenvrij te gebruiken.
Zie ook: https://www.vanoord.com/news.

