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Oranjewoud doet emissie van aandelen
Gouda, 19 december 2011 ‐ De directie van Oranjewoud N.V. heeft besloten een
onderhandse emissie van 1.113.586 aandelen B te doen ter versterking van het eigen
vermogen van de vennootschap.
De aandelen worden uitgegeven aan de in Gouda gevestigde vennootschap Centric B.V.
tegen het gemiddelde van de slotkoersen in de periode 2 december tot en met 15 december
2011. De uitgifte koers is € 4,49 per aandeel. Effectuering zal plaatsvinden in december
2011.
Oranjewoud N.V. heeft met deze laatste emissie (opbrengst € 5 miljoen) haar vorig jaar
uitgesproken voornemen bereikt om, in het kader van de overname van Strukton Groep
N.V., het Eigen Vermogen met in totaal € 80 miljoen te versterken door uitgifte van nieuwe
aandelen.
De opbrengst van de emissie wordt voor het grootste deel aangewend voor de aflossing van
het restant van de achtergestelde lening bij grootaandeelhouder Centric B.V. voor een
bedrag van € 4,5 miljoen.
Door het plaatsen van aandelen door Oranjewoud N.V. bij Centric B.V. ‐ zoals hierboven
beschreven ‐ neemt het belang van Centric B.V. van 83,25% toe tot 83,58%.
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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
83,58% in handen van Centric B.V. Ze telt ongeveer 9.500 medewerkers en heeft een omzet van € 1,8
miljard in 2010.
Meer informatie vindt u op www.oranjewoud.nl/ir

