– PERSBERICHT –

DERDE KWARTAALCIJFERS 2010 BEURSFONDS ORANJEWOUD N.V.:
Omzet, orders en EBITDA stijgen

Gouda, 19 november 2010 - Oranjewoud N.V. presenteert haar kwartaalbericht
over het derde kwartaal van 2010. In het kader van de transparantierichtlijn
wordt op kwartaalbasis een algemene beschrijving van de financiële positie,
resultaatontwikkeling en materiele transacties en gebeurtenissen verstrekt.

In het derde kwartaal is:
§ de netto omzet duidelijk gestegen met 8,9%, van € 105,5 miljoen naar
€ 114,8 miljoen
§

de EBITDA fractioneel gestegen met 1,9%, van € 6,9 miljoen naar € 7,1 miljoen

§

de orderportefeuille belangrijk gegroeid met € 21,9 miljoen tot
€ 199,4 miljoen, een stijging van 12,3%

§

de solvabiliteit gestegen van 46,4% naar 50,3%

§

de omzet en het resultaat conform verwachting, geen prognose voor
vierde kwartaal

§

de liquiditeit gedaald als gevolg van een vooruitbetaling inzake de overname
van Strukton Groep N.V., groot € 15,0 mln

Daarnaast is de overname van Strukton Groep N.V. op 29 oktober 2010 afgerond.
Kerncijfers
Resultaat
Bedragen x  1 mln.

2010

derde kwartaal
2009 mutatie

%

Netto omzet
EBITDA
EBITA
Amortisation
Resultaat na belastingen

114,8
7,1
5,5
1,5
2,9

105,5
6,9
6,0
1,5
3,7

9,3
0,1
-0,4
0,0
-0,8

8,9%
1,9%
-7,2%
3,2%
-21,8%

Orderportefeuille

199,4

177,5

21,9

12,3%

eerste 9 maanden
2010
2009 mutatie

316,9
19,2
14,8
4,7
7,4

290,0
19,3
16,0
3,9
9,0

26,9
0,0
-1,1
0,8
-1,6

%

9,3%
-0,2%
-7,1%
21,0%
-18,0%

Vermogen

30-09-2010

31-12-2009

mutatie

%

138,3
274,8
50,3%

121,4
261,5
46,4%

16,9
13,2

13,9%
5,1%

23,3

29,4

-6,1

-20,9%

Bedragen x  1 mln.

Eigen Vermogen (EV)
Totaal Vermogen (TV)
EV/TV
Saldo geldmiddelen en kasequivalenten

Deze cijfers zijn ontleend aan de administratie van Oranjewoud N.V. Op deze cijfers is
geen accountantscontrole toegepast.

In de cijfers over de eerste negen maanden is er een bedrag van € 0,5 miljoen - voor
belasting - aan adviseurskosten uit hoofde van de overname van Strukton Groep N.V.
ten laste van het resultaat gebracht. Wordt afgezien van deze kostenpost, dan is de
genormaliseerde EBITDA over de eerste negen maanden in 2010 € 19,7 miljoen
versus € 19,3 miljoen over de eerste negen maanden van 2009. Een stijging van
2,1%.

De markt
Oranjewoud N.V. richt haar activiteiten op drie kernsegmenten, te weten advies- en
ingenieursdiensten, realisatie en detachering. Deze indeling zal de komende tijd
opnieuw worden beoordeeld, dit in het licht van de overname van Strukton Groep N.V.
op 29 oktober jl.

In het segment Advies- en ingenieursdiensten (Europa en de Verenigde Staten)
nam de netto omzet in het derde kwartaal toe met € 14,7 miljoen (+ 24,6%) tot € 74,4
miljoen. Deze groei is voor een belangrijk deel (+ € 11,2 miljoen) het gevolg van de
overname per 1 oktober 2009 van Antea SA in Frankrijk. In Nederland daalde de
omzet met € 0,2 miljoen(-0,5%). In België steeg de omzet met € 0,2 miljoen (+ 3,1%)
en in de Verenigde Staten met € 3,5 miljoen (+ 19,9%). In de Verenigde Staten is de
strategie om minder afhankelijk te zijn van de grote olie- en chemieconcerns
geïmplementeerd en begint zijn vruchten af te werpen. Daarnaast zijn enkele
aantrekkelijke projecten gewonnen die worden gefinancierd uit het economisch
stimuleringsplan van de Amerikaanse regering.
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In het kernsegment Realisatie daalde de omzet met € 1,4 miljoen (-3,6%). Dit
ondanks de additionele omzet door de overname van J&E Sports B.V. in januari 2010
(€ 4,0 miljoen in het derde kwartaal). De omzetdaling komt geheel tot stand bij Sport &
Leisure (-€ 2,0 miljoen). De markt (kleiner) en marktomstandigheden (verscherpte
concurrentie en prijsdruk) hebben tot deze daling geleid. De daling manifesteerde zich
in alle landen waar dit type projecten wordt uitgevoerd (Nederland, Duitsland en
Noorwegen). Oranjewoud oriënteert zich op een strategiewijziging binnen de Sport &
Leisure tak van het kernsegment Realisatie om daarmee beter op de wijzigende
marktomstandigheden te kunnen anticiperen.

In het kernsegment Detachering is de omzet gedaald (-€ 1,3 miljoen, 19%), maar de
daling is kleiner dan in het eerste halfjaar (-32%). Een duidelijk economisch herstel zal
naar

verwachting

pas

een

positief

effect

hebben

op

de

omzet-

en

resultaatontwikkeling.

Balans en kasstromen
De balans van Oranjewoud N.V. is sterk. De solvabiliteit is ten opzichte van 31
december 2009 toegenomen van 46,4% naar 50,3%. De continue focus op
werkkapitaalbeheer verklaart deze toename. De kasstromen en de kaspositie zijn in
lijn met de verwachtingen.

De wijze waarop de groep is gefinancierd zal in de nabije toekomst veranderen naar
aanleiding van de overname van Strukton Groep N.V. Een toelichting op de
groepsfinanciering is terug te vinden in het persbericht dat op 29 oktober 2010 is
gepubliceerd naar aanleiding van de effectuering van de overname van Strukton
Groep N.V.

De strategische keuze om verder internationaal te groeien en de veranderende fiscale
wet- en regelgeving, kunnen eveneens leiden tot andere financieringsverhoudingen
binnen de groep.

Update overname Strukton Groep N.V.
Op 23 juli 2010 heeft Oranjewoud N.V. bekendgemaakt overeenstemming te hebben
bereikt met NS Groep N.V. over de overname van 100% van de aandelen van
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Strukton

Groep

N.V.

Mededingingsautoriteit

De overname is goedgekeurd door de Nederlandse
(NMa)

en

buitenlandse

mededingingsautoriteiten.

De

aandeelhouders van Oranjewoud N.V. hebben op 29 oktober 2010 - tijdens een
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders - ingestemd met de
overname van Strukton N.V. De effectuering van de transactie heeft direct daarop
plaatsgevonden.

Voor meer details over de overname verwijzen wij naar de door Oranjewoud N.V.
uitgegeven persberichten van 23 juli 2010 en 29 oktober 2010.

Corporate Governance
Tijdens

de

Buitengewone

Algemene

Vergadering

van

Aandeelhouders van

Oranjewoud N.V. van 29 oktober 2010 is de heer P.G. Pijper benoemd tot lid van de
directie. De heren H.G.B. Spenkelink (voorzitter), J.P.F. van Zeeland en W.G.B. te
Kamp zijn tijdens diezelfde vergadering benoemd tot lid van de Raad van
Commissarissen van Oranjewoud N.V.
Vooruitzichten
De directie van Oranjewoud N.V. geeft geen prognose ten aanzien van de
ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2010.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------< Niet voor publicatie >
Voor meer informatie:
Oranjewoud N.V.
De heer P.G. Pijper
CFO
Telefoon: (036) 530 81 91
pieter.pijper@oranjewoud.nl
Over Oranjewoud N.V.
Oranjewoud N.V., topholding van Strukton en de Oranjewoudgroep, 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
79,20% in handen van Centric B.V.
Meer informatie vindt u op www.oranjewoud.nl/ir
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