-PERSBERICHT-

Oranjewoud dochter Strukton rondt overname Rasenberg af
Gouda, 7 januari 2013 - Oranjewoud N.V. maakt bekend dat Strukton Civiel bv en Rasenberg Holding bv, in
aansluiting op het persbericht van 20 september 2012, definitieve overeenstemming hebben bereikt over de
overname van de infra-activiteiten van Rasenberg. De effectieve overnamedatum is 7 januari 2013.
De overgenomen activiteiten betreffen Rasenberg Wegenbouw bv (wegenbouw en asfaltproductie), Rasenberg
Verkeer & Mobiliteit bv (dynamisch verkeersmanagement), Reanco bv (geluidswerende voorzieningen), R.O.B.
bv (Recycling & Overslag Breda) en bijbehorende deelnemingen in Van Rens bv (verkeerstechniek), R.O.S. bv
(Recycling Overslag Schiedam) en een deel van de milieu-activiteiten, gericht op de Nederlandse markt.
De activiteiten zullen binnen Strukton Civiel een apart deelbedrijf vormen.
De overname past binnen de strategische ontwikkelingen van Strukton Civiel naar een landelijke dekking van
zijn wegenbouwactiviteiten. Met deze overname verstevigt Strukton Civiel zijn regionale positie én zijn positie
in grote geïntegreerde infra-contracten en ketenintegratie.
De activiteiten van Rasenberg, onderverdeeld in diverse werkmaatschappijen werkzaam in de bouw,
ontwikkeling, ondergrondse infrastructuur en procestechnologie, zullen worden voortgezet onder leiding van
de huidige directie.
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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 93,44%
in handen van Centric B.V. Ze telt ongeveer 9.600 medewerkers met een omzet van € 1,7 miljard in
2011.
Meer informatie vindt u op www.oranjewoud.nl/ir

