Oranjewoud N.V. dochter GeoIngeniería versterkt strategisch partnerschap
met Ecopetrol in Colombia
Gouda, 24 juli 2012
Oranjewoud dochter GeoIngeniería, het advies‐ en ingenieursbureau in Colombia, heeft twee Master Service
Agreements (MSA) ‐ met een totale waarde van 26,5 miljoen US dollars ‐ ondertekend met Ecopetrol, de
toonaangevende oliemaatschappij in Colombia, een van de 40 grootste oliemaatschappijen in de wereld en
een van de vier grootste in Latijns‐Amerika.
Het eerste MSA contract, ter waarde van 19,5 miljoen US dollars, is voor het verlenen van consultancy services in
verband met de voorbereiding van en het toezicht op milieustudies voor Ecopetrol en zijn business groep in de
oostelijke regio van Colombia. Deze opdracht vertegenwoordigt de hoogste contractwaarde ooit gegund in het
ruim tweeëntwintig jarige bestaan van GeoIngeniería en omvat de ontwikkeling van meer dan zestig
milieustudies in de komende drie jaar. Een GeoIngeniería‐team van ruim honderd professionals uit verschillende
disciplines zal aan de ontwikkeling en het beheer van deze projecten werken.
Meer dan zestig GeoIngeniería professionals zullen voor het tweede MSA contract ‐ met een waarde van
7 miljoen US dollars ‐ consultancy diensten leveren voor de ontwikkeling, ondersteuning en naleving van sociale
management plannen, stakeholders engagement, haalbaarheidsplanningen en vergunningsprocessen voor
Ecopetrol projecten.
Met deze contracten versterkt GeoIngeniería zijn positie als gerespecteerde en betrouwbare strategische partner
van Ecopetrol voor de levering van diensten op het gebied van Health, Safety, Environment en Sustainability.
Ecopetrol S.A. is Colombia's grootste oliemaatschappij met een aandeel van 60% van de totale productie. Het
bedrijf is eveneens betrokken bij de exploratie en productie van olie in Brazilië, Peru en de Amerikaanse
Golfstaten en is eigenaar van de belangrijkste olieraffinaderijen en het grootste deel van het
oliepijpleidingennetwerk in Colombia.
GeoIngeniería is een internationaal advies‐ en ingenieursbureau dat is gespecialiseerd in full‐service oplossingen
op het gebied van milieu, infrastructuur, ruimtelijke ontwikkeling en water. GeoIngeniería is Member of
Antea™Group (www.anteagroup.com).
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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 9.400 medewerkers met een omzet van € 1,7 miljard in 2011.
Meer informatie vindt u op www.oranjewoud.nl/ir

