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Oskarshamnsvarvet köps upp av Damen Shipyards
Den 16 maj 2012 tog den holländska varvskoncernen Damen Shipyards Group över aktierna i Oskarshamnsvarvet, ett varv för
reparation och ombyggnad av fartyg beläget i Oskarshamn. Förvärvet skedde i nära samarbete med ägarna och verksamheten
kommer att drivas vidare på samma sätt som i dag och med samma personalstyrka.

Oskarshamnsvarvet är ett reparationsvarv beläget i Oskarshamn. Varvet är specialiserat på underhåll och reparation av fartyg på upp till 80 meter och har
sedan 1863 byggt, reparerat och underhållit omfattande delar av den svenska kustflottan.

Förutom en flytdocka har varvet även en slip med en bockkran på 100 ton. Utöver fartygsreparation utförs här även industriell verksamhet, som exempelvis
montering av kranar och tillverkning av containrar för särskilda ändamål. Oskarshamnsvarvet har cirka 60 anställda och har under de senaste åren haft en
stabil lönsamhet.

 René Berkvens, VD på Damen Shipyards, säger: – Förvärvet av Oskarshamnsvarvet ligger helt i linje med vår strategi att utöka Damens nätverk av
reparationsvarv i Europa. Varvet utgör dessutom en bra grund som hjälper oss att erbjuda våra tjänster till befintliga och nya (svenska) kunder. Vi ser fram
emot att få arbeta med varvet och dess medarbetare.

Martijn Smit har utsetts till ny styrelsemedlem i Oskarshamnsvarvet. Damen är en etablerad aktör på fartygsreparationsmarknaden och äger nu två svenska
varv: Oskarshamnsvarvet på östkusten och Damen Shiprepair Götaverken på västkusten. Damen driver totalt 9 varv för reparation och ombyggnad av fartyg
längs Nordsjökusten samt 3 reparationsvarv i Mellanöstern.
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Damen Shipyards Group

Damen Shipyards Group (est. 1927) is a globally operating company with 37 owned shipyards and numerous partner yards. Damen employs over 6,000 people,
has built over 5,000 vessels worldwide and delivers up to 150 vessels annually. Based on its unique, standardised ship-design concept and short delivery times,
Damen is able to guarantee constistent quality.

Damen’s focus on standardisation and modular construction leads to short delivery times (Damen keeps vessels in stock), low ‘total cost of ownership’, high resale
value, proven technology and reliable performance. Damen offers a wide range of products, including: tugs, workboats, patrol vessels, high speed craft, cargo
vessels, dredgers, offshore support vessels, oil-spill response vessels and even frigates and super yachts. In addition to shipbuilding, Damen offers efficient
customer support, customer financing and complete lifecycle service.

Even though we are a major international group, we are still a family-owned company with a deep respect for our maritime heritage.


