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Zwijndrecht, 7 december 2011

HEEREMA FABRICATION GROUP WINT CONTRACT NEXEN GOLDEN EAGLE JACKETS
Twee 6.000 ton jackets in parallel bouwen

Heerema Fabrication Group (HFG) heeft een contract gewonnen voor de fabricage van twee jackets voor het
Golden Eagle Development project van Nexen Petroleum UK Ltd.

Het contract omvat de fabricage van een 6.000 ton wellhead jacket en een 6.000 ton jacket bestemd voor de Production
Utilities Quarter (PUQ). De fabricage zal worden uitgevoerd op de fabricage locatie in Vlissingen en zal starten in
februari 2012. Beide jackets zullen een hoogte krijgen van 130 meter met een voetprint van 45 x 45 meter. De
planning is dat de jackets in het 2e kwartaal van 2013 gereed zijn voor transport naar het Nexen Golden Eagle olieveld
in de Engelse Noordzee, ongeveer 43 mijl van Aberdeen.

“Het winnen van dit contract volgt op de succesvolle uitvoering en oplevering van het Buzzard PS jacket in 2009, wat
de basis vormt van het wederzijdse vertrouwen om de wellhead en de PUQ jackets in parallel te bouwen voor levering
2e kwartaal 2013”, volgens Remco van Gilst, VP Business Development and Sales.

Tino Vinkesteijn, CCO van Heerema Fabrication Group voegt hieraan toe: “Dit contract volgt direct op de momenteel
in aanbouw zijnde jackets in Vlissingen en zal de werkgelegenheid op onze werf veiligstellen en aanvullende
werkzaamheden creeëren voor onze leveranciers”. Tino vervolgt: “"Het proces van continue verbeteren van onze
veiligheidscultuur, genaamd 'Building on Safety', is zorgvuldig verankerd en vormt een wezenlijk onderdeel in de
totale projectplanning teneinde een veilige en ongevalvrije werkomgeving te bewerkstelligen. We kijken er dan ook
naar uit om wederom samen met onze klant Nexen een veilige en succesvolle uitvoering van het project te realiseren.”

Bedrijfprofiel Heerema Fabrication Group:
Heerema Fabrication Group (HFG) is gevestigd in Zwijndrecht en is een vooraanstaande engineering en fabricage
contractor voor complexe staalconstructies voor de wereldwijde olie & gas en energie industrie. HFG beschikt over
drie grote fabricage locaties; twee in Nederland (Zwijndrecht en Vlissingen), één in het Verenigd Koninkrijk
(Hartlepool), een workshop faciliteit in Polen en een ingenieursbureau in Nederland (Zwijndrecht). HFG is onderdeel
van Heerema Group en heeft momenteel 1.000 mensen in dienst.

Voor meer informatie:
Heerema Fabrication Group B.V. Telefoon: 078 – 625 0525
Zwijndrecht E-mail: jeanny.deleeuw@hfg-heerema.com
Jeanny C.M. de Leeuw Website : www.heerema.com

Noot voor de redactie:
Bijgaand een artist impression van de Nexen Golden Eagle jackets (© Nexen).
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