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Jaarcijfers 2009 beursfonds Oranjewoud N.V.
OMZET STIJGT, RESULTAAT BEVREDIGEND

Gouda,

13 april 2010 - De omzet van Oranjewoud N.V. is in 2009 met 10,5%

gegroeid tot ruim € 401 miljoen ten opzichte van ruim € 363 miljoen in 2008. Het
resultaat na belasting voor bijzondere resultaten van het beursfonds bedroeg €13,0
miljoen ten opzichte van € 15,2 miljoen in 2008. Dit betekent een winstdaling van
14,5%.

De omzet- en resultaatgegevens van Oranjewoud N.V. over 2009 zijn als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)
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5,6

8,7

13,0

15,2

-
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13,0

17,2

36.171.731

36.171.731

bedrijfsactiviteiten
Resultaat na belasting uit beëindigde bedrijfsactiviteiten
Resultaat na belasting

Aantal uitstaande aandelen
Aandelen uitgegeven na balansdatum

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders

2.000.000

121,4

108,7

261,5

219,4

13,4

-11,4

moedermaatschappij
Balanstotaal
Netto kasstroom

De cijfers zijn ontleend aan de door de accountant gecontroleerde jaarrekening 2009.
1)

Dit betreft het resultaat en de in 2008 gerealiseerde boekwinst uit de verkoop van

de Ité-groep

1)

In 2009 is Oranjewoud N.V. uitgebreid door middel van een aantal acquisities. Zo
heeft zij per 23 februari een meerderheidsbelang in het Noorse bedrijf PST Sport
verkregen en zijn per 1 oktober alle aandelen overgenomen van het Franse adviesen ingenieursbureau Antéa SA.

Het resultaat na belastingen uit doorlopende bedrijfsactiviteiten in 2009 is, ten
opzichte van 2008 gedaald. Tot en met het derde kwartaal van 2009 ontwikkelden de
resultaten van de groep zich bevredigend en lag het resultaat na belastingen hoger
dan over de vergelijkbare periode in 2008. In het vierde kwartaal 2009 is het
kernsegment Realisatie geconfronteerd met enkele incidentele afboekingen op
projecten. Daarnaast vielen over het gehele jaar de resultaten van het kernsegment
Detachering - na het topjaar 2008 - en het Amerikaanse Delta Consultants
(kernsegment Advies- en Ingenieursdiensten) tegen. Dit leidde, in combinatie met het
feit dat in de vergelijkende cijfers over het vierde kwartaal 2008 zeer sterk
gepresteerd werd door de groep, tot een lager resultaat in vergelijking tot 2008.
Gezien de economische omstandigheden in de diverse landen en markten waarin de
groep actief is, is het resultaat over 2009 bevredigend.

Balans en kasstromen
De balans van Oranjewoud N.V. is sterk. De solvabiliteit daalde weliswaar van 49,6%
naar 46,4%, maar is volledig toe te schrijven aan de consolidatie van Antéa SA in de
cijfers van de groep. De kasstromen en de kaspositie zijn bevredigend en in lijn met
de verwachtingen.

Dividend
De directie stelt voor om over het jaar 2009 dividend uit te keren, ter grootte van €
0,10 per aandeel. Dit betekent een dividenduitkering van 29% van het netto resultaat
per aandeel. Het dividend betreft een zogenaamd keuzedividend. Het dividend kan
worden uitgekeerd in geld en/of aandelen Oranjewoud N.V. Voor 47 aandelen wordt
één nieuw aandeel Oranjewoud N.V. verkregen. Deze omrekening is gebaseerd op
een koers van € 4,70, het gemiddelde van de slotkoersen in de periode van 18 maart
2010 tot en met 31 maart 2010. Nadat het dividend op de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders is vastgesteld (20 mei 2010), zal er een persbericht worden
uitgegeven met nadere details over het effectueren van de dividenduitkering.
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Raad van Commissarissen
Gedurende 2009 is er geen Raad van Commissarissen geweest. Tijdens de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 mei 2010 zullen leden voor de
Raad van Commissarissen worden voorgedragen voor benoeming door de
Vergadering. Nadere informatie omtrent de samenstelling van de RvC van
Oranjewoud N.V. zal door middel van een persbericht op een later moment bekend
gemaakt worden.

Vooruitzichten Oranjewoud N.V. voor het jaar 2010
De directie doet geen concrete uitspraken over de verwachte omzet- en
resultaatontwikkeling in 2010.

Jaarvergadering
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op 20 mei 2010.
Vanaf 30 april is het jaarverslag 2009 beschikbaar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor meer informatie:
Oranjewoud N.V.
De heer ir. G.P. Sanderink
Algemeen directeur
Telefoon: (0182) 64 80 00
De heer P.G. Pijper
CFO
Telefoon: (036) 53 08 191

Over Oranjewoud N.V.
Oranjewoud N.V. is actief op het gebied van ingenieurs- en adviesdiensten,
realisatie en detachering. De organisatie is leverancier van kwalitatief hoogwaardige
diensten op het brede terrein van infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, bouw,
natuur en landschap, milieu en veiligheid, vastgoedzaken en sport- en
vrijetijdsvoorzieningen. Oranjewoud verzorgt daarbij het gehele traject van studie,
advies, ontwerp, planvoorbereiding en directievoering tot realisatie, beheer en
exploitatie. Het uitgangspunt hierbij is het werken in een wereld vol mogelijkheden.
Als ondernemende organisatie doet Oranjewoud dit met karakter, op mensgerichte
wijze en altijd met duurzame ontwikkeling in het achterhoofd.
Oranjewoud N.V. is genoteerd aan de officiële Markt van Euronext NV te Amsterdam
en is voor 90,42% in handen van Centric B.V.
Meer informatie vindt u op www.oranjewoud.nl.
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