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- Persbericht -

Oranjewoud N.V. halfjaarcijfers 2013

Bedrijfsopbrengsten gestegen, netto resultaat negatief

Gouda, 30 augustus 2013

 bedrijfsopbrengsten gering gestegen (+2,4%) naar € 785,2 miljoen (2012: € 767,0 miljoen)

 operationeel resultaat (ebitda) gedaald met 43% naar € 16,7 miljoen (2012: € 29,6 miljoen)

 ebitda 2012 inclusief badwill Ooms ad. € 7,1 miljoen, "recurring" ebitda gedaald met € 5,8 miljoen (20%)

 orderportefeuille (excl. Riyadh ad. bijna € 1 miljard) toegenomen met € 35,4 miljoen (1,4%) tot € 2.536,0 miljoen

 amortisatie (non cash) sterk gedaald (-24,4%) tot € 5,3 miljoen (2012: € 7,0 miljoen)

 netto resultaat negatief € 6,4 miljoen, 2012 positief € 7,7 miljoen

 geen prognose voor tweede halfjaar en geheel 2013

Kerncijfers

2013 2012

Resultaat (bedragen x € 1 mln.) Halfjaar Halfjaar

Bedrijfsopbrengsten 785,2 767,0

Ebitda 16,7 29,6

Amortisatie 5,3 7,0

Netto resultaat (na belasting) -6,4 7,7

Totaalresultaat (na belastingen) -6,4 4,9

Medewerkers (headcount)

Aantal ultimo eerste halfjaar 10743 9609

Orderportefeuille (x € 1 mln.)

Totaal ultimo eerste halfjaar 2.536,0 *) 2.500,6

Vermogen (bedragen x € 1 mln.) 30-06-2013 31-12-2012

Eigen vermogen (EV) 283,3 259,2

Totaal vermogen (TV) 1.332,7 1.118,2

EV/TV 21,3% 23,2%

EV/TV (excl. PPS-projecten) 22,9% 25,4%

*) Excl. Riyadh en Zweden (zie toelichting 17 gebeurtenissen

na balansdatum)
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Algemeen
De resultaten in het eerste halfjaar zijn aanmerkelijk slechter dan in het eerste halfjaar van 2012. Het operationele
resultaat (Ebitda) is ca. €13 miljoen lager. Twee zaken bepalen voor het overgrote deel het verschil met vorig jaar. In het
eerste halfjaar van 2012 is een badwill gerealiseerd op de acquisitie van Ooms Holding Nederland B.V. van € 7,1 miljoen.
Dit is een non-recurring resultaateffect. Daarnaast is in het segment Buildings het operationele resultaat € 7,9 miljoen
verslechterd. Als gevolg van projectvoorzieningen, te lage bezetting en reorganisatiekosten. De effecten van de genomen
maatregelen zullen vanaf het tweede halfjaar van 2013 zichtbaar worden.

De marktomstandigheden in de Nederlandse thuismarkt zijn uitdagend. Dit geldt voor alle segmenten van Oranjewoud
N.V. De directie beschouwt 2013 als een jaar van transitie. De transitie moet het fundament leggen om vanaf 2014 ook in
de thuismarkt succesvol te kunnen blijven functioneren. De buitenlandse actviteiten worden steeds omvangrijker en dit
zal in de toekomst de lagere omzet in Nederland compenseren. Recent is de orderportefeuille uitgebreid met twee grote
projecten : aanleg metrolijnen in Riyadh (Saoedi-Arabië) voor ca. €1 miljard en een meerjarig spooronderhoudscontract in
Zweden ter grootte van € 80 miljoen.

Voor de overname van Strukton Groep N.V, is in 2010 financiering aangetrokken door Oranjewoud N.V. en zijn tevens de
toen bij Strukton aanwezige kredietfaciliteiten geherfinancierd. De looptijd van deze financieringen bedraagt drie jaar en
eindigt op 29 oktober 2013. Per 1 augustus 2013 zijn de leningen tegen marktconforme voorwaarden geherfinancierd. De
looptijd van deze financieringen bedraagt vier jaar en eindigt op 31 juli 2017.

Omzet en resultaat
Oranjewoud N.V. richt zijn activiteiten op vijf segmenten.

Advies- en ingenieursdiensten Halfjaar Halfjaar

(bedragen x € 1 mln.) 2013 2012

Bedrijfsopbrengsten 188,4 176,2

Ebitda 9,8 10,8

Orderportefeuille 264,6 263,4

Aantal medewerkers (ultimo) 3595 3162

Het segment Advies- en ingenieursdiensten (Europa, Verenigde Staten, Colombia en India) heeft een relatief goed eerste
halfjaar gehad. De bedrijfsopbrengsten zijn in het eerste halfjaar van 2013 in de Verenigde Staten, Frankrijk en Colombia
hoger dan in het eerste halfjaar van 2012. In Nederland is de omzet stabiel, in België is de omzet gering gedaald. In
Nederland laten daarbij de businesslijnen Milieu en Veiligheid een omzetgroei zien. Het per 8 januari 2013 overgenomen
Unihorn India in New Delhi heeft in het eerste halfjaar € 1,2 miljoen bijgedragen aan de omzet.

Het Ebitda resultaat in de Verenigde Staten en Colombia is hoger dan in de eerste helft van het vorige boekjaar
voornamelijk door omzetvergroting. In Nederland, België en Frankrijk is het Ebitda resultaat redelijk stabiel ten opzichte
van het eerste halfjaar 2012. In totaal is er sprake van een beperkte teruggang.

In Frankrijk is op 30 januari 2013 Géo-Hyd overgenomen. De acquisitie van Géo-Hyd past in de strategie van Antea France
om zijn expertise op het gebied van watermanagement verder te ontwikkelen. De omzetbijdrage in het eerste halfjaar
was € 0,7 miljoen.

Railinframarkt Halfjaar Halfjaar

(bedragen x € 1 mln.) 2013 2012

Bedrijfsopbrengsten 243,8 206,4

Ebitda 5,6 1,9
Orderportefeuille 830,1 887,4

Aantal medewerkers (ultimo) 3379 2944

In het segment Railinframarkt liggen, mede door de acquisitie per 8 april van een meerderheidsbelang in het Italiaanse
CLF, de bedrijfsopbrengsten en de ebitda hoger dan vorig jaar in de vergelijkbare periode. De omzetbijdrage van CLF sinds
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overnamedatum was € 22,4 miljoen. Voor CLF wordt een provisionele Purchase Price Allocation (PPA) opgesteld. Deze is
nog niet afgerond, omdat voor een aantal aspecten nog onvoldoende informatie beschikbaar is. De opname van de
(openings)balans en P&L in de geconsolideerde cijfers is dus nog zonder PPA effecten. De verwachting is dat de PPA in het
derde kwartaal wordt afgerond. Met name de buitenlandse activiteiten hebben een groei laten zien. De veranderingen in
de Nederlandse markt vragen dat de organisatie in Nederland verder wordt aangepast.

Civiele inframarkt Halfjaar Halfjaar
(bedragen x € 1 mln.) 2013 2012

Bedrijfsopbrengsten 182,9 161,3

Ebitda 5,9 12,3
Orderportefeuille 798,9 716,1
Aantal medewerkers (ultimo) 1652 1297

Het segment Civiele inframarkt heeft in het eerste halfjaar hogere bedrijfsopbrengsten gerealiseerd dan in de
vergelijkbare periode van vorig jaar. Deze hogere opbrengsten worden met name gerealiseerd door de acquisitie van de
infra activiteiten van Rasenberg per 7 januari 2013. De omzetbijdrage van Rasenberg in het eerste halfjaar was € 28,3
miljoen. Het resultaat in het eerste halfjaar van 2012 is positief beïnvloed door de badwill van de acquisitie van Ooms
Nederland Holding B.V. Exclusief dit eenmalige resultaat van € 7,1 miljoen is het ebitda resulaat in het eerste halfjaar van
2013 hoger dan vorig jaar in de vergelijkbare periode. Dit ondanks de moeilijke marktomstandigheden. De
orderportefeuille is goed gevuld en er zijn diverse kansrijke internationale offertes.

Buildings Halfjaar Halfjaar
(bedragen x € 1 mln.) 2013 2012

Bedrijfsopbrengsten 146,6 194,9

Ebitda -3,0 4,9
Orderportefeuille 615,6 604,2
Aantal medewerkers (ultimo) 1805 1776

Het segment Buildings is een samenvoeging van het segment Technisch Beheer en Installatiemangement en het segment
Gebouwen. Deze segmenten zijn aan het begin van 2013 onder één leiding gebracht. De organisaties worden
geïntegreerd en er wordt gestuurd op het versterken van de marktpositie door het verbinden van de kennis en kunde. Bij
het segment Buildings zijn de bedrijfsopbrengsten en de ebitda in het eerste halfjaar sterk lager dan in de vergelijkbare
periode van 2012. De economische crisis in Nederland is bij dit segment het meest voelbaar. Het negatieve ebitda
resultaat wordt veroorzaakt door slechte resultaten bij enkele projecten, een te lage bezetting en reorganisatiekosten. De
organisatie zal verder worden aangepast aan de marktomstandigheden. De effecten van de getroffen maatregelen,
waaronder afbouw van personele capaciteit, zullen pas in het tweede halfjaar van 2013 zichtbaar worden.

Overig Halfjaar Halfjaar
(bedragen x € 1 mln.) 2013 2012

Bedrijfsopbrengsten 23,5 28,2

Ebitda -1,6 -0,3
Orderportefeuille 26,7 29,5
Aantal medewerkers (ultimo) 312 430

In het segment Overig, bestaande uit Sport Internationaal, Detachering en Overig, liggen de bedrijfsopbrengsten
belangrijk onder het niveau van het eerste halfjaar van 2012. De bedrijfsopbrengsten en het resultaat blijven achter door
voortgaande margedruk en marktomstandigheden.
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Balans en kasstromen
De solvabiliteit ultimo het eerste halfjaar 2013 is 21,3% (excl. PPS-projecten 22,9%). Ultimo 2012 was de solvabiliteit
23,2% (excl. PPS-projecten 25,4%). De beperkte daling van de solvabiliteit is het gevolg van inconsolidaties na de recente
overnames. De kasstromen en de kaspositie zijn in lijn met de verwachtingen.

Financiering en aandelenkapitaal
Financiering
Voor de overname van Strukton Groep N.V, is in 2010 financiering aangetrokken door Oranjewoud N.V. en zijn tevens de
toen bij Strukton aanwezige kredietfaciliteiten geherfinancierd. De looptijd van deze financieringen bedraagt drie jaar en
eindigt op 29 oktober 2013. Per 1 augustus 2013 zijn de leningen geherfinancierd. De looptijd van deze financieringen
bedraagt vier jaar en eindigt op 31 juli 2017. Dit betekent dat van de kortlopende verplichtingen per 30 juni 2013 ca.
€ 66,5 miljoen inmiddels (na balansdatum) een langlopende schuld is geworden.

Aandelenkapitaal
In 2013 heeft de vennootschap geen nieuwe aandelen uitgegeven. Wel heeft grootaandeelhouder Centric B.V. in juli 2013
door de koop van 1.206.312 aandelen A zijn aandelenbelang in Oranjewoud N.V. uitgebreid naar 95,56%.

Bankconvenanten
Oranjewoud N.V. is het gehele jaar 2012 en per 31 maart 2013 en 30 juni 2013 compliant ten aanzien van de met de
banken overeengekomen convenanten. Dit geldt voor alle convenanten binnen de Groep met uitzondering van het
convenant betreffende de term loan inzake de financiering van de overname van Strukton Groep. Hier is voor het aandeel
van de Nederlandse guarantor group in de assets per 31 december 2012, 31 maart 2013 en 30 juni 2013 en de ebitda
over 2012 en RTM tot en met maart 2013 en juni 2013, door de relatief progressieve groei van de buitenlandse
groepsentiteiten die geen deel uitmaken van guarantor pool, sprake van een lagere ratio. Hiervoor is een waiver
ontvangen van de banken.

Risico's
De beschrijving van de belangrijkste risico’s is opgenomen in het jaarverslag 2012. Door de uitbreiding van het belang in
CLF en de verdere internationalisatie voortvloeiend uit deze acquisitie alsmede die van Unihorn India zijn er andere
geografische en debiteuren posities waarvan de potentiële risico's ieder op specifieke wijze gemitigeerd worden.

Vooruitzichten
Het bestuur van Oranjewoud N.V. doet geen uitspraak over omzet en resultaat voor het gehele jaar 2013.

Bestuurdersverklaring
Op de halfjaarrekening is geen accountantscontrole toegepast.

De directie verklaart dat, voor zover haar bekend:

 de halfjaarrekening 2013 een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat
van Oranjewoud N.V. en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen;

 het halfjaarbericht van de raad van bestuur een getrouw overzicht geeft van de informatie vereist ingevolge
artikel 5:25d leden 8 en 9 van de wet op het financieel toezicht.

De Raad van Bestuur,

G.P. Sanderink
P.G. Pijper

30 augustus 2013
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS
(in duizenden euro's)

30-06-2013 *) 31-12-2012

Vaste activa
Immateriële vaste activa (1) 108.455 91.542
Materiële vaste activa (2) 179.940 153.543
Vastgoedbeleggingen 9.493 9.583
Geassocieerde deelnemingen (3) 2.700 33.362
Overige financiële vaste activa (4) 101.015 74.072
Uitgestelde belastingvorderingen 14.107 13.361

415.710 375.463
Vlottende activa
Voorraden 42.716 38.666
Vorderingen (5) 774.587 606.395
Geldmiddelen en kasequivalenten (6) 99.681 97.633

916.984 742.694

Totaal activa 1.332.694 1.118.157

Eigen vermogen toe te rekenen
aan aandeelhouders van de
moedermaatschappij (7) 252.812 259.224
Minderheidsbelangen 30.455 (56)

Totaal eigen vermogen 283.267 259.168

Langlopende verplichtingen
Uitgestelde personeelsbeloningen 26.023 24.389
Voorzieningen 14.657 13.018
Uitgestelde belastingverplichtingen 23.551 18.648

Achtergestelde leningen 1.708 2.005
Langlopende schulden (8) 96.578 65.614

Totaal langlopende verplichtingen 162.517 123.674

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren 272.529 235.050
Schulden aan kredietinstellingen 127.188 50.338

Onderhanden projecten 128.830 108.794
Verschuldigde winstbelasting 2.770 2.040
Voorzieningen 7.441 3.782
Overige kortlopende schulden (9) 348.152 335.311

Totaal kortlopende schulden 886.910 735.315

Totaal passiva 1.332.694 1.118.157

*) Geen accountantscontrole toegepast.

**) Vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van invoering IAS19R.
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

(in duizenden euro's)

Over het eerste halfjaar: *) 2013 2012

Netto omzet 785.165 759.081

Overige bedrijfsopbrengsten 24 7.942

Som der bedrijfsopbrengsten (11) 785.189 767.023

Projectkosten van derden (330.107) (331.441)

Toegevoegde Waarde 455.082 435.582

Personeelskosten (363.355) (333.505)
Overige bedrijfskosten (74.984) (72.474)

Afschrijvingen (13) (19.035) (19.044)

Totaal bedrijfskosten (457.374) (425.023)

Bedrijfsresultaat (2.292) 10.559

Financieringsopbrengsten (14) 2.362 8.323

Financieringskosten (14) (5.795) (10.864)

Saldo financiële baten en lasten (14) (3.433) (2.541)

Aandeel resultaat geassocieerde deelnemingen (15) (1.211) (32)

Resultaat voor belastingen (6.936) 7.986

Belastingen (16) 562 (244)

Resultaat na belastingen (6.374) 7.742

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de moedermaatschappij (6.355) 7.757

Minderheidsbelangen (19) (15)

RESULTAAT PER AANDEEL (in euro's)

Netto resultaat per aandeel toe te rekenen aan de aandeelhouders
van de moedermaatschappij (gewoon en verwaterd) (0,11) 0,14

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen 56.878.147 56.878.147

*) Geen accountantscontrole toegepast.
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE
RESULTATEN

(in duizenden euro's)

Over het eerste halfjaar: *) 2013 2012

Resultaat na belastingen (6.374) 7.742

Totaalresultaat te reclassificeren naar winst en verlies in
volgende perioden

Mutaties in reële waarde van derivaten voor hedge accounting 351 (920)
Winstbelasting effect (88) 230

263 (690)

Koersverschillen vreemde valuta (320) (117)
Winstbelasting effect - -

(320) (117)

Totaalresultaat te reclassificeren naar winst en verlies in
volgende perioden (57) (807)

Mutatie actuariële reserve 0 (2.660)
Winstbelasting effect 0 665

Totaalresultaat niet te reclassificeren naar winst en verlies in

volgende perioden 0 (1.995)

Totaalresultaat over de verslagperiode (6.431) 4.940

Toe te rekenen aan:

Aandeelhouders Oranjewoud (6.412) 4.955
Minderheidsbelangen (19) (15)

Totaalresultaat over de verslagperiode (6.431) 4.940

*) Geen accountantscontrole toegepast.
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN MUTATIES IN HET EIGEN VERMOGEN
(in duizenden euro's)

Eigen vermogen Toe te rekenen aan aandeelhouders van de moedermaatschappij Minder- Totaal
Geplaatst Agio- Reserve Wettelijke Afdek- Actua- Inge- Resultaat Totaal heids-

kapitaal reserve omreke- reserve kings- riële houden boekjaar eigen be-
ningsver- deel- reserve reserve winsten vermogen langen

schillen nemingen

Stand per
1 januari 2012 5.688 173.495 1.724 3.614 (1.539) (1.594) 40.384 17.859 239.631 126 239.757
Winstinhouding 2011 - - - - - - 17.859 (17.859) - - -

5.688 173.495 1.724 3.614 (1.539) (1.594) 58.243 0 239.631 126 239.757

Resultaat boekjaar - - - - - - - 7.757 7.757 (15) 7.742

Overige resultaten - - (117) (716) (690) (551) 716 - (1.358) - (1.358)

Totaal overig resultaat
na belastingen, (niet) te
reclassificeren naar
winst en verlies in
volgende perioden - - (117) (716) (690) (551) 716 7.757 6.399 (15) 6.384

Stand per
30 juni 2012 *) 5.688 173.495 1.607 2.898 (2.229) (2.145) 58.959 7.757 246.030 111 246.141

Stand per
1 januari 2013 5.688 173.495 2.071 3.248 (2.137) (5.314) 58.609 23.564 259.224 (56) 259.168
Acquisities - - - - - - - - - 30.530 30.530
Winstinhouding 2012 - - - - - - 23.564 (23.564) - - -

5.688 173.495 2.071 3.248 (2.137) (5.314) 82.173 - 259.224 30.474 289.698

Resultaat boekjaar - - - - - - - (6.355) (6.355) (19) (6.374)

Overige resultaten - - (320) 178 263 0 (178) - (57) - (57)

Totaal overig resultaat
na belastingen, (niet) te
reclassificeren naar
winst en verlies in
volgende perioden - - (320) 178 263 0 (178) (6.355) (6.412) (19) (6.431)

Stand per
30 juni 2013 *) 5.688 173.495 1.751 3.426 (1.874) (5.314) 81.995 (6.355) 252.812 30.455 283.267

*) Geen accountantscontrole toegepast.

**) Vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van invoering IAS19R.
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
(in duizenden euro's)

Over het eerste halfjaar: *) 2013 2012

Resultaat na belastingen (6.374) 7.742

Mutaties zonder kasstroom:
Resultaat van geassocieerde deelnemingen 1.211 32

Winstbelastingen (562) 244
Financiële baten en lasten 3.433 2.541

Afschrijvingen en resultaat bij verkoop materiële vaste activa 19.035 19.044
Resultaat op verwerving groepsmaatschappij 0 (7.107)

Mutatie in voorzieningen (2.950) 347

Kasstroom uit operationele activiteiten voor

mutaties in werkkapitaal 13.793 22.843

Mutaties in werkkapitaal:

Crediteuren (15.467) (5.532)
Overige kortlopende schulden (32.591) (32.750)

Voorraden (2.123) (3.211)
Onderhanden projecten (20.181) (18.119)

Handelsdebiteuren 20.105 (4.446)
Overige vorderingen en overlopende activa 12.568 (9.523)

Mutaties in werkkapitaal (37.689) (73.581)
Ontvangen dividend geassocieerde deelnemingen 0 10

Ontvangen rente 1.513 1.407
Betaalde winstbelastingen (674) (4.698)

(36.850) (76.862)

Kasstroom uit gewone bedrijfsvoering (23.057) (54.019)

PPS-vorderingen (15.930) (6.176)

Kasstroom uit operationele activiteiten (38.987) (60.195)

Investeringen in immateriële vaste activa (128) (567)
Investeringen in materiële vaste activa (9.515) (11.810)

Investeringen in geassocieerde deelnemingen 504 0
Overname deelnemingen (35.727) (10.108)

Desinvesteringen in materiële vaste activa, incl. overige mutaties 592 487
Mutatie overige financiële vaste activa 306 (979)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (43.968) (22.977)

Opgenomen achtergestelde leningen 0 1

Aflossingen achtergestelde leningen (297) (258)
Opgenomen leningen 21.035 11.233

Aflossingen leningen (10.366) (13.774)
Opgenomen bankkredieten 186 0

Aflossingen bankkredieten 0 (115)
Betaalde rente (2.160) (6.215)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 8.398 (9.128)

Totale netto kasstroom (74.557) (92.300)

Saldo geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari 48.231 111.356
Koersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten (59) (242)

Saldo geldmiddelen en kasequivalenten
op 30 juni noot 6 (26.385) 18.814

*) Geen accountantscontrole toegepast.
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Informatie over de vennootschap
Oranjewoud N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Nederland te Gouda,
Antwerpseweg 8. De aandelen van de vennootschap zijn genoteerd aan de officiële Markt van Euronext N.V. te
Amsterdam. Oranjewoud N.V. is voor 93,44% (sinds juli 2013 95,56%) in handen van Centric B.V. Centric B.V. is volledig in
handen van Stichting Administratiekantoor Centric van Gerard Sanderink. Oranjewoud N.V. is actief op het gebied van
advies- en ingenieursdiensten, sport- en vrije tijdsvoorzieningen, detachering, railsystemen, civiele infrastructuur, bouw,
technisch beheer en installatietechniek en PPS-concessieprojecten. De organisatie is leverancier van kwalitatief hoog-
waardige diensten op het brede terrein van infrastructuur en accommodatie-oplossingen, stedelijke ontwikkeling, bouw,
natuur en landschap, milieu en veiligheid, vastgoedzaken en sport- en vrijetijdsvoorzieningen. Oranjewoud N.V. verzorgt
daarbij het gehele traject van studie, advies, ontwerp, planvoorbereiding en directievoering tot realisatie, beheer en
exploitatie.
Het halfjaarbericht 2013 is op 30 augustus 2013 opgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van
Commissarissen van de vennootschap.

Uitgangspunten
Het halfjaarrapport betreft een beknopt verslag en bevat niet alle informatie en toelichtingen van een jaarrekening. Het
bericht dient derhalve te worden gelezen in combinatie met de jaarrekening 2012. Het halfjaarbericht wordt gepresen-
teerd in euro's, wat de functionele valuta is van de onderneming. Het halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming
met de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals die zijn goedgekeurd door de Europese Unie. Bij het op-
stellen van deze tussentijdse rapportage zijn dezelfde grondslagen gehanteerd als toegepast in de jaarrekening 2012, met
uitzondering van de wijzigingen als gevolg van nieuwe en/of gewijzigde standaarden die vanaf 1 januari 2013 toegepast
worden. De jaarrekening 2012 waarin deze grondslagen integraal zijn opgenomen, is te raadplegen via de internetsite
(www.oranjewoud.nl). Het halfjaarbericht 2013 is opgesteld onder toepassing van IAS 34 ‘Interim Financial Reporting’.
De onderneming heeft IAS 19 Personeelsbeloningen gewijzigd in de grondslagen, als gevolg van nieuwe en/of gewijzigde
standaarden die vanaf 1 januari 2013 toegepast worden. De beginbalans is aangepast voor deze revised IAS. De invloed
op de voorziening voor uitgestelde personeelsbeloningen per 31 december 2012 en per 30 juni 2013 is € 1,9 miljoen, op
het eigen vermogen € 1,4 miljoen en op de acute belastingpositie € 0,5 miljoen.
De volgende, voor de Groep relevante, nieuwe en/of aangepaste standaarden en interpretaties zijn in de halfjaar cijfers
2013 voor het eerst toegepast:

 IAS 1: Presentatie van de jaarrekening.
Wijziging inzake presentatie "Overig totaalresultaat" (Other Comprehensive Income). Het betreft een verandering in
de groepsgewijze presentatie van posten in de niet-gerealiseerde resultaten. Deze wijziging heeft tot een aanpassing
geleid van de presentatie van het totaalresultaat en heeft geen invloed op de financiële positie of de resultaten van de
Groep.

 IAS 34: Tussentijdse berichten.
Betreft nadere toelichtingsvoorschriften ten aanzien van segmentatie in de tussentijdse berichtgeving.

 IFRS7: Financiële instrumenten: Toelichtingen.
Een wijziging met betrekking tot informatieverschaffing omtrent het recht tot salderen. Deze wijziging heeft
uitgebreidere toelichtingen tot gevolg. De wijziging heeft geen impact op de financiële positie of de resultaten van de
Groep, wel zullen de toelichtingen toenemen.

Risico's en schattingen
De opstelling van dit halfjaarbericht in overeenstemming met IAS 34 vereist dat de directie zich oordelen vormt en
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen
zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als
redelijk worden beschouwd. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden verwerkt in de
periode waarin de schatting wordt herzien, dan wel in toekomstige perioden indien de herziening betrekking heeft op
toekomstige perioden. De inschattingen in dit halfjaarbericht zijn gelijk aan die zijn toegepast bij het opstellen van de
geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2012. Door de uitbreiding van het belang in CLF en de verdere
internationalisatie voortvloeiend uit deze acquisitie alsmede die van Unihorn India zijn er andere geografische en
debiteuren posities waarvan de potentiële risico's ieder op specifieke wijze gemitigeerd worden.
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Financieel risicobeheer
De Groep kent een strikt beleid, dat erop is gericht huidige en toekomstige risico’s zoveel mogelijk te beperken en te
beheersen en de financiële kosten te minimaliseren. Dit gebeurt door middel van algemene beheermaatregelen, zoals
interne procedures en instructies en specifieke maatregelen die zijn gericht op de beheersing van nader omschreven
risico’s. De financiële risico’s van de Groep betreffen voornamelijk renterisico’s, valutarisico’s, kredietrisico’s, liquiditeits-
risico's, inflatierisico's en leveranciersrisico’s. Het risico van schommelingen in wisselkoersen en rente wordt deels
afgedekt met behulp van uiteenlopende derivaten waardoor risico’s waaraan de primaire financiële instrumenten
onderhevig zijn, worden overgedragen aan andere contractpartijen. Rente en valutarisico’s worden grotendeels centraal
beheerd. Speculatieve posities worden niet ingenomen. De wijze waarop deze risico's zijn afgedekt is niet gewijzigd ten
opzichte van ultimo 2012.

Seizoensinvloeden
Met name in de segmenten rail, civiel en buildings en bij realisatie als onderdeel van het segment advies- en ingenieurs-
diensten en sport internationaal als onderdeel van het segment overig is er sprake van seizoensinvloeden op omzet- en
resultaatontwikkelingen, waar het resultaat in het tweede halfjaar historisch gezien hoger is dan in het eerste halfjaar.
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1. Immateriële vaste activa
Geacquireerde deelnemingen genereren zelfstandig danwel met andere delen van het segment cash flows en zijn daarom
intern zelfstandig of tezamen met die andere segmentdelen als cash generating unit (CGU) gedefinieerd. Op de
geactiveerde goodwill wordt overeenkomstig IAS36 jaarlijks een impairmenttest toegepast, zowel op CGU-niveau,
segmentniveau als op Groepsniveau. De Groep heeft derhalve in dit halfjaar geen bijzondere waardevermindering op de
goodwill doorgevoerd.

Rasenberg Holding B.V.
Op 7 januari 2013 heeft Oranjewoud N.V. middels zijn dochter Strukton Civiel B.V. de infra activiteiten van Rasenberg
Holding B.V. overgenomen. Hierbij heeft Strukton Civiel B.V. een 100%-belang verworven in Rasenberg Wegenbouw B.V.,
Rasenberg Verkeer & Mobiliteit, Reanco B.V. en R.O.B. B.V. Deze activiteiten worden voortgezet onder de naam
Rasenberg Infra B.V. Daarnaast heeft Oranjewoud N.V. middels Strukton Civiel B.V. door middel van een activa passiva
transactie de milieuactiviteiten van Rasenberg Milieutechniek overgenomen. Deze activiteiten worden voortgezet onder
de naam Strukton Milieutechniek. De PPA inzake deze acquisitie is nog provisioneel, aangezien de transactie nog niet
volledig is afgewikkeld.
De overname van de infra activiteiten van Rasenberg Holding B.V. past binnen de strategie van Strukton die zich richt op
de verbreding en verlenging van de keten. Met deze overname verstevigt Strukton Civiel zijn infra activiteiten en zijn
positie als wegenbouwer door het verkrijgen van landelijke dekking in deze markt.

Unihorn India
Oranjewoud dochter Strukton Civiel B.V. en Ooms Bouw & Ontwikkeling B.V. hebben op 8 januari 2013 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 B.V. die op 5 januari 2012 plaatsvond. 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. De PPA inzake deze acquisitie is nog provisioneel.
Met de overname van Unihorn India Pvt. Ltd. is vanuit business perspectief invulling gegeven aan de expansie van de
advies- en ingenieursdiensten van de Groep richting Azië.

Géo-Hyd
Oranjewoud dochter Antea France en Géo-Hyd hebben op 30 januari 2013 overeenstemming bereikt over de overname
van 100% van de aandelen van Géo-Hyd. De PPA inzake deze acquisitie is nog provisioneel.
De acquisitie van Géo-Hyd past in de strategie van Antea France om zijn expertise op het gebied van watermanagement
verder te ontwikkelen.

SPC ISE B.V.
Op 11 februari 2013 heeft Oranjewoud N.V. middels Strukton Assets B.V. de aandelen in SPC ISE B.V. overgenomen van
B.V. Projectmaatschappij Complan en Van Straten Groep B.V. en daarmee een 100%-belang verworven. De PPA inzake
deze acquisitie is nog provisioneel.

CLF SpA
Oranjewoud dochter Strukton Rail heeft op 29 maart 2013 overeenstemming bereikt met Unieco SC over een uitbreiding
van het belang van Strukton Rail in de Italiaanse spoorbouwer CLF SpA. Strukton Rail is sinds 1998 aandeelhouder en
verhoogt zijn aandeel van 40% naar 60%. Unieco blijft met 40% de medeaandeelhouder. Tevens is overeengekomen dat
Unieco een put-optie heeft om zijn resterende aandelenbelang, onder bepaalde condities, te verkopen aan Strukton Rail
tussen de 2 en 5 jaar na effectuering van de koopovereenkomst. De PPA inzake deze acquisitie is nog provisioneel,
aangezien de transactie nog niet volledig is afgewikkeld.
Deze stap past in het streven van Strukton Rail om zijn positie als full service provider van rail systemen in zes Europese
landen te versterken en verder uit te breiden. Als railspecialist in joint ventures met gerenommeerde systeemleveranciers
wordt ook een selectieve groei in landen buiten Europa nagestreefd.

De met de bovengenoemde overnames samenhangende verplichting terzake aankoop van aandelen bedraagt ca. € 40
miljoen.

Business Combinations
De bijdrage aan de bedrijfsopbrengsten voor de gezamenlijke business combinations vanaf de overnamedatum tot en
met 30 juni 2013 is € 52,6 miljoen. De bijdrage aan het netto resultaat is € 1,1 miljoen negatief.
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2. Materiële vaste activa
In het eerste halfjaar 2013 is in materiële vaste activa geïnvesteerd voor € 9,5 miljoen (eerste halfjaar 2012 € 11,8
miljoen) en gedesinvesteerd € 0,4 miljoen (eerste halfjaar 2012 € 0,5 miljoen). Deze desinvesteringen betroffen een totale
aanschafwaarde van € 3,9 miljoen (eerste halfjaar 2012 € 4,8 miljoen).

3. Geassocieerde deelnemingen
In de geassocieerde deelnemingen per 31 december 2012 ad. € 33,4 miljoen is opgenomen het 40% belang in Costruzione
Linee Ferroviarie S.p.A. (CLF). Door de uitbreiding van het belang in CLF naar 60% in het tweede kwartaal van 2013 en de
inconsolidatie daaruit voortvloeiend is de deelnemingswaarde van CLF ad. € 31,0 miljoen in mindering gebracht op de
geassocieerde deelnemmingen.

4. Overige financiële vaste activa Langlo- PPS- Beleg- Finan- Totaal

pende vor- vorde- gingen ciële de-

deringen ringen rivaten

Boekwaarde per 1 januari 2012 14.698 79.285 4.113 171 98.267

Inconsolidatie via bedrijfscombinaties 26 - - - 26

Investeringen - 13.324 - - 13.324

Desinvesteringen - (30.043) - - (30.043)

Verstrekte leningen 614 - - - 614

Aflossingen leningen (570) (7.912) - - (8.482)

Oprenting - 4.295 - - 4.295

Mutatie reële waarde - (3.855) - 158 (3.697)

Overige mutaties (232) - - - (232)

Boekwaarde per 31 december 2012 14.536 55.094 4.113 329 74.072

Boekwaarde per 1 januari 2013 14.536 55.094 4.113 329 74.072

Inconsolidatie via bedrijfscombinaties 371 10.054 - - 10.425

Investeringen 90 - 8 - 98

Verstrekte leningen 792 18.938 - - 19.730

Oprenting (3.026) - - - (3.026)

Mutatie reële waarde - (313) - 29 (284)

Boekwaarde per 30 juni 2013 12.763 83.773 4.121 358 101.015

De PPS-vorderingen betreffen nog te ontvangen vergoedingen uit hoofde van concessieovereenkomsten in Nederland. De
looptijd van de diverse PPS-vorderingen is ca. 25 jaar. Het merendeel (van het bedrag van de vorderingen) heeft een
looptijd langer dan vijf jaar.
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5. Vorderingen 30-06-2013 31-12-2012

Vorderingen op gelieerde ondernemingen 210 35

Handelsdebiteuren 377.016 335.838

Nog te factureren inzake afgesloten projecten 15.420 7.388

Nog te factureren inzake onderhanden projecten 265.597 169.942

Winstbelastingvorderingen 11.457 4.433

Belastingen en premies soc. verzekeringen 10.009 5.408

Overige vorderingen 58.108 36.515

Overlopende activa 36.770 46.836

774.587 606.395

6. Geldmiddelen en kasequivalenten 30-06-2013 31-12-2012

Banken 99.620 97.587

Kassen 61 46

99.681 97.633

Schulden aan kredietinstellingen:

Onderdeel van het cash management systeem van de groep 126.066 49.402

Geen onderdeel van het cash management systeem van de groep 1.122 936

127.188 50.338

Ten behoeve van het kasstroomoverzicht:

Geldmiddelen en kasequivalenten 99.681 97.633

Af: Schulden aan kredietinstellingen onderdeel van het cash

management systeem van de groep 126.066 49.402

Saldo geldmiddelen en kasequivalenten (26.385) 48.231

Op banktegoeden wordt een marktconforme rente vergoed.

Het bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten omvat banktegoeden, deposito's en kassaldi. Bankschulden die direct
opeisbaar zijn en die een integraal onderdeel uitmaken van het cash management systeem van de onderneming worden
onder de geldmiddelen en kasequivalenten opgenomen in de kasstroomoverzichten.

In de liquide middelen zijn begrepen geldmiddelen van aannemerscombinaties en opdrachtgevers ad. € 32,5 miljoen
(2012: € 19,3 miljoen) en geldmiddelen die zijn ontvangen op geblokkeerde rekeningen ad. € 1,1 miljoen (2012: € 2,3
miljoen). De geldmiddelen opgenomen in aannemerscombinaties betreffen geldmiddelen in samenwerkingsverbanden
waarbij contractueel is vastgelegd dat niet vrij mag worden beschikt over de liquide middelen. De geldmiddelen
ontvangen op geblokkeerde rekeningen betreffen met name de in het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid aan te
houden G-rekeningen. De overige liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.
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7. Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van de moedermaatschappij
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt per 30 juni 2013 € 10.000.000 bestaande uit 100.000.000 aandelen A en B van elk
€ 0,10. Het geplaatst en volgestort kapitaal bedraagt 56.878.147 aandelen elk € 0,10 groot.
Het geplaatst kapitaal bestaat per 30 juni 2013 uit € 2.955.307 aandelen A en € 2.732.508 aandelen B. Voor aandelen B is,
in tegenstelling tot aandelen A, geen beursnotering aangevraagd. Er is geen verschil in zeggenschap of winstrechten
tussen de aandelen A en B.
De statuten van de vennootschap bepalen dat aandelenuitgifte geschiedt ingevolge een directiebesluit.
De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen verkrijgen, doch slechts om niet. Verkrijging anders dan om niet kan
slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de directie daartoe heeft gemachtigd.

Dividend
Er is over het jaar 2012 geen dividend uitgekeerd.

8. Langlopende schulden 30-06-2013 31-12-2012

Langlopende schulden incl. kortlopend deel 170.797 150.900

Af:

Kortlopend deel langlopende schulden (74.219) (85.286)

Langlopende schulden 96.578 65.614

Financiering materiële vaste activa 358 348

Hypothecaire lening Becker 416 441

Bankfinancieringen 5.810 3.711

Financiële derivaten 8.640 9.150

Leaseverplichtingen 886 1.867

Non-recourse PPS-financiering 66.688 45.421

Overige langlopende schulden 13.780 4.676

96.578 65.614

Door het proportioneel consolideren van de PPS-projecten, bedraagt de langlopende non-recourse PPS-financiering
€ 66,7 miljoen (2012: € 45,4 miljoen).

9. Overige kortlopende schulden 30-06-2013 31-12-2012

Aflossingsverplichtingen 74.032 84.919

Financiële derivaten 187 367

Schulden aan gelieerde

ondernemingen 1.504 1.035

Schulden inzake andere

belastingen en premies 76.656 76.538

Pensioenverplichtingen 7.067 4.541

Overige schulden 93.971 74.283

Overlopende passiva 94.735 93.628

348.152 335.311
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De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.
Per 1 augustus 2013 zijn de bij Oranjewoud N.V. en Strukton Groep N.V. aanwezige kredietfaciliteiten geherfinancierd. Dit
betekent dat van de aflossingsverplichtingen per 30 juni 2013 ca. € 66,5 miljoen inmiddels (na balansdatum) een
langlopende schuld is geworden.
De overige schulden en overlopende passiva bestaan voor een groot deel uit nog te ontvangen facturen voor afgesloten
werken.

10. Financiële instrumenten
De belangrijkste financiële instrumenten van de Groep omvatten bankleningen en -kredieten en geldmiddelen en
kasequivalenten. De Groep maakt daarnaast gebruik van interest rate swaps en inflatieswaps om de rente- en
inflatierisico’s uit hoofde van concern- en projectfinancieringen af te dekken. De belangrijkste doelstelling van de
financiële instrumenten is financiering aan te trekken voor de bedrijfsactiviteiten van de Groep. Verder bestaan
verschillende andere financiële vaste activa en passiva, zoals handelsvorderingen en schulden aan leveranciers, die direct
voortvloeien uit de bedrijfsactiviteiten. Er zijn geen derivaten en geen financiële instrumenten voor handelsdoeleinden.

Alle financiële activa en verplichtingen met uitzondering van de op reële waarde gewaardeerde PPS-vorderingen,
annuïtaire lening en derivaten, zijn gewaardeerd conform de categorie "leningen en vorderingen" zoals bedoeld in IAS39.

De financiële instrumenten zijn niet gewijzigd ten opzichte van ultimo 2012, wel is er een renteswap bijgekomen.

11. Gesegmenteerde informatie
De omzet- en resultaatverdeling alsmede de balanspostenverdeling op basis van de segmenten van de onderneming zijn
als volgt:

In miljoenen euro's Advies- en Rail Civiel Buildings Overig Eliminaties Totaal

ingenieurs-
diensten

Over het eerste halfjaar: *) 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Bedrijfsopbrengsten (extern) 188,4 176,2 243,8 206,4 182,9 161,3 146,6 194,9 23,5 28,2 785,2 767,0
Tussen segmenten 6,0 5,1 4,2 2,1 36,4 25,9 18,0 10,3 3,8 4,2 -68,4 -47,6

Netto winst 3,7 4,6 -2,9 -5,7 0,9 8,4 -4,6 2,7 -3,5 -2,3 -6,4 7,7

Totaal activa 275,5 250,8 478,7 342,7 325,2 246,2 284,9 317,8 -4,5 16,6 -27,1 -42,0 1.332,7 1.132,1

Geografisch is de spreiding als volgt:

In miljoenen euro's Nederland Overig VS Colombia Azië Totaal

Europa

Over het eerste halfjaar: *) 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Bedrijfsopbrengsten 592,6 606,8 140,8 119,1 34,4 31,1 16,2 10,0 1,2 785,2 767,0

Totaal activa 930,6 858,3 343,6 224,5 35,9 33,0 20,3 16,3 2,3 1.332,7 1.132,1

*) Geen accountantscontrole toegepast.

12. Verbonden partijen
Centric B.V. met zijn deelnemingen is als verbonden partij geïdentificeerd. Centric B.V. is met zijn 93,44% belang (sinds juli
2013 95,56%) in Oranjewoud N.V. de ultieme houdstermaatschappij van de vennootschap.

De verbonden partijen van de Groep bestaan uit de associates, de bestuurders en andere verbonden partijen.
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De aankopen van verbonden partijen zijn geschied tegen normale marktprijzen en betreffen automatisering gerelateerde
inkopen in 'the normal course of business' van zowel Oranjewoud N.V. als van andere bedrijven behorend tot de Groep.
Het totaal bedrag van deze inkopen bedraagt in het eerste halfjaar van 2013 € 2,6 miljoen (eerste halfjaar 2012: € 1,9
miljoen). De balansverhouding met andere bedrijven behorend tot de Centric-groep bedraagt per 30 juni 2013 een schuld
van € 1,3 miljoen (per 31 december 2012 een schuld van € 1,0 miljoen).

Openstaande saldi per ultimo halfjaar zijn niet door zakelijke zekerheden gedekt, zijn niet rentedragend en worden
afgewikkeld in geld. Rekeningcourant verhoudingen met buitenlandse verbonden ondernemingen zijn rentedragend en
hebben een rente die beperkt afwijkt van de actuele variabele marktrente. Er zijn geen garanties verstrekt of ontvangen
voor de vorderingen op of de schulden aan verbonden partijen.

13. Afschrijvingen
De afschrijvingen bestaan uit afschrijvingen op immateriële vaste activa (amortisatie) en uit afschrijvingen op materiële
vaste activa. De amortisatie is ten opzichte van het eerste halfjaar 2012 sterk gedaald door dalende afschrijvingen op
immateriële vaste activa (met name orderportefeuille) voortvloeiend uit de overname van Strukton Groep N.V. per 29
oktober 2010. De opbouw is alsvolgt:

2013 2012

Immateriële vaste activa (amortisatie) 5.303 7.012

Materiële vaste activa 13.732 12.032

19.035 19.044

14. Financiële baten en lasten 2013 2012

Financiële baten: Rentebaten 961 1.428

Oprenting financiële vaste activa 723 1.993

Resultaat beleggingen 241 -

Mutatie reële waarde PPS-vorderingen - 4.174

Mutatie derivaten 437 728

2.362 8.323

Financiële lasten: Rentelasten bankschulden en

gelieerde maatschappijen (5.446) (7.160)

Koersverliezen (36) -

Mutatie reële waarde PPS-vorderingen (313) -

Mutatie derivaten - (3.704)

(5.795) (10.864)

Saldo financiële baten en lasten (3.433) (2.541)
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15. Aandeel resultaat 2013 2012

geassocieerde deelnemingen

Construzione Linee Ferroviarie S.p.A. 0 40

Overige (1.211) (72)

(1.211) (32)

16. Belastingen
De verantwoorde vennootschapsbelasting wijkt af van het bedrag dat in theorie verschuldigd zou zijn bij hantering van
het nominale belastingtarief. De afwijkende druk wordt met name verklaard door niet gewaardeerde (compensabele)
verliezen bij buitenlandse deelnemingen.

17. Gebeurtenissen na balansdatum
Grootaandeelhouder Centric B.V. heeft in juli 2013 door de koop van 1.206.312 aandelen A zijn aandelenbelang in
Oranjewoud N.V. uitgebreid naar 95,56%.

Oranjewoud dochter Strukton heeft op 29 juli 2013 als lid van het FAST consortium *) opdracht gekregen van Arriyadh
Development Authority (ADA) om mee te bouwen aan drie van de zes lijnen van een volledig geautomatiseerd en
onbemand metrosysteem dat door de stad Riyadh wordt aangelegd. Het contract bevat tevens een optie voor een
onderhoudscontract voor 10 jaar. Met deze opdracht is een bedrag van bijna een miljard euro voor Strukton gemoeid. De
totale omvang van het contract bedraagt ruim zes miljard euro. Het project zal in vijf jaar worden uitgevoerd.

Het consortium zal met behulp van drie tunnelboormachines tunnels bouwen met een diameter van bijna tien meter voor
drie metrolijnen waarop geautomatiseerde, onbemande, treinen zullen gaan rijden. Er zullen vier typen stations worden
gebouwd: ondergronds, bovengronds, verhoogd en intermodaal voor de verbinding tussen de verschillende lijnen. Het
onbemande metronetwerk zal in totaal 176 kilometer lang worden met 87 stations. De start van de commerciële diensten
is gepland voor 2018.

Voor de overname van Strukton Groep N.V, is in 2010 financiering aangetrokken door Oranjewoud N.V. en zijn tevens de
toen bij Strukton aanwezige kredietfaciliteiten geherfinancierd. De looptijd van deze financieringen bedraagt drie jaar en
eindigt op 29 oktober 2013. Per 1 augustus 2013 zijn de leningen geherfinancierd. De looptijd van deze financieringen
bedraagt vier jaar en eindigt op 31 juli 2017.

Strukton Rail heeft op 9 augustus bekend gemaakt van de Zweedse spoorbeheerder Trafikverket opdracht te hebben
ontvangen voor het onderhoud van 680 kilometer spoor in Zweden, op het traject tussen Stockholm en Malmö. Op 1 mei
2014 gaat het contract in voor een periode van vijf jaar met kans op verlenging van twee jaar. De contractwaarde
bedraagt € 80 miljoen.

*) Het FAST consortium bestaat uit FCC (consortium leider), Freyssinet Saudi Arabia, Alstom, Samsung, Strukton,
Setec en Typsa.
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AANDEELHOUDERSINFORMATIE

Wet Melding Zeggenschap
Tot en met 30 juni 2013 is de volgende melding van aandelenbezit ontvangen:

 Centric B.V. 93,44%

Sinds juli 2013 bedraagt het belang van Centric B.V. 95,56%

Centric B.V. is volledig eigendom van Stichting Administratiekantoor Centric van Gerard Sanderink.

Mutatieoverzicht geplaatst aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bestaat per 30 juni 2013 en per 31 december 2012 uit 100.000.000 gewone aandelen van
€ 0,10.

2013 2012

Stand per 1 januari 56.878.147 56.878.147

Dividenduitkering (stockdividend) 0 0

Stand per 30 juni 56.878.147 56.878.147

Mutaties tweede halfjaar 2012 0

Stand per 31 december 56.878.147

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, railsystemen, 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. Hij telt ongeveer 9800 medewerkers met een omzet van € 1,8 miljard in 2012.

Meer informatie vindt u op www.oranjewoud.nl/ir


