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Oranjewoud dochter Strukton neemt Unihorn India over

Gouda, 8 januari 2013 – Oranjewoud dochter Strukton Civiel bv en Ooms Bouw & Ontwikkeling bv hebben

overeenstemming bereikt over de overname van de activiteiten van Unihorn India Pvt. Ltd. Deze transactie is een

uitbreiding van de transactie van de overname van Ooms Civiel bv, die op 5 januari 2012 plaatsvond.

Unihorn India Pvt Ltd. is in 1987 opgericht (destijds onder de naam Engineering Management and Associates,

EMA) en is dienstverlener op het gebied van infrastructuur voor snelwegen en vliegvelden.

De 162 experts van Unihorn India hebben uitgebreide ervaring in planning, ontwerp en project- en

bouwmanagement van snelwegen, bruggen en luchthavens, zoals de uitbreiding en modernisering van

landingsbanen en terminals, het ontwerpen van snelwegen en het verzorgen van directie en toezicht bij de

aanleg van snelwegen. Unihorn India voert deze projecten in geheel India uit. Tot de opdrachtgevers behoren

zowel de regionale en landelijke overheid als private partijen.

De activiteiten van Unihorn India Pvt Ltd. zullen op een later tijdstip worden ondergebracht in Antea Group, de

buitenlandse advies- en ingenieursbureaus binnen de Oranjewoud groep.

Voor meer informatie:

Oranjewoud N.V.

De heer P.G. Pijper, CFO

telefoon: (036) 530 81 91

e-mail: pieter.pijper@oranjewoud.nl

Over Oranjewoud N.V.
Oranjewoud N.V., topholding van Strukton Groep, Antea Group en Advies‐ en Ingenieursbureau Oranjewoud, is 
een beursgenoteerde onderneming, waarin nationaal en internationaal opererende bedrijven zijn
ondergebracht. De tot Oranjewoud N.V. behorende ondernemingen verrichten activiteiten op het gebied van
civiele infrastructuur, rail, gebouwen, milieu, ruimtelijke ontwikkeling en recreatie. Hierbij wordt het gehele
traject van studie, advies, ontwerp, planvoorbereiding en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie
verzorgd.

Oranjewoud N.V. is genoteerd aan de officiële Markt van Euronext NV te Amsterdam en is voor 93,44% in
handen van Centric B.V. Ze telt ongeveer 9.400 medewerkers met een omzet van € 1,7 miljard in 2011.
Meer informatie vindt u op www.oranjewoud.nl/ir


