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Oranjewoud dochter Strukton Rail neemt Scandinavisch railbedrijf van

Balfour Beatty over

Gouda, 10 december 2013 – Oranjewoud N.V. maakt vandaag bekend dat Oranjewoud-dochter Strukton Rail

heeft getekend voor de overname van Balfour Beatty Rail Scandinavia, het Scandinavische railbedrijf van Balfour

Beatty. Alle lopende contracten in Zweden en Denemarken zullen worden overgenomen. De activiteiten worden

voortgezet onder de naam Strukton Rail. De Zweedse mededingingsautoriteit heeft toestemming gegeven voor de

transactie. Van de Deense mededingingsautoriteit is geen toestemming vereist in verband met de geringe omvang

van de transactie in Denemarken. De financial closing zal begin 2014 plaatsvinden.

Strukton Rail is al ruim tien jaar gevestigd in Zweden en heeft veel ervaring met onderhoud, vernieuwing en

nieuwbouw van spoor in Zweden en Denemarken. In deze landen boekte Strukton Rail de afgelopen jaren goede

resultaten. Met de overname van Balfour Beatty Rail Scandinavia versterkt Strukton zijn geografische aanwezigheid

in zowel Zweden als Denemarken, met als doel het spoorvervoer voor de reizigers in Scandinavië nog aantrekkelijker

te maken. Grote opdrachtgevers zijn de Zweedse spoorbeheerder Trafikverket, Storstockholms Lokaltrafik en de

Deense spoorbeheerder Banedanmark.

Grote projecten in Scandinavië waar Strukton Rail momenteel aan werkt, zijn de Citybanan in Stockholm en de

Cityringen in Kopenhagen. Daarnaast heeft Strukton Rail in Zweden diverse spoorlijnen in onderhoud, onder andere

in Stockholm en het traject tussen Stockholm en Malmö. De Stambanan in Norrland, het noordelijkste deel van

Zweden, onderhoudt Strukton al samen met Balfour Beatty Rail Scandinavia. Balfour Beatty Rail Scandinavia

installeert in Denemarken het ETCS-beveiligingssysteem.

Balfour Beatty Rail Scandinavia

Balfour Beatty Rail Scandinavia verzorgt onderhoud, vernieuwing en nieuwbouw van spoor in Scandinavië vanuit

vestigingen verspreid over Zweden en Denemarken. Het hoofdkantoor in Zweden is gevestigd in Västerås. Het

hoofdkantoor in Denemarken ligt in Kopenhagen. Bij Balfour Beatty Rail Scandinavia werken circa 400 medewerkers.

De omzet bedroeg ruim 120 miljoen euro in 2012.

Strukton Rail

Strukton Rail is onderdeel van Strukton Groep en ontwikkelt, bouwt, installeert en onderhoudt spoorsystemen met

als doel het spoor optimaal beschikbaar, betrouwbaar, veilig en meetbaar te maken. Strukton Rail is gevestigd in

Nederland, Zweden, Denemarken, België, Italië en Duitsland. In Zweden werken rond de 500 medewerkers.

www.struktonrail.nl
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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 95,56% in handen
van Centric B.V. Oranjewoud telt ongeveer 9.800 medewerkers met een omzet van € 1,8 miljard in 2012.
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Meer informatie vindt u op www.oranjewoud.nl/ir


