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Heijmans verkoopt Heitkamp Rail aan Eiffage
’s-Hertogenbosch - Heijmans NV (“Heijmans”) heeft overeenstemming bereikt over de overname
door Eiffage Travaux Publics SAS, een volledige dochter van EIFFAGE SA, van alle aandelen van
spoorwegbouwer Heitkamp Rail GmbH en Heijmans Rail B.V. (“Heitkamp Rail”). De betrokken
mededingingsautoriteiten zullen geraadpleegd worden. De overnamesom wordt in contanten
voldaan.
Heitkamp Rail is een internationale multidisciplinaire spooraannemer. De thuismarkt van het bedrijf
is Duitsland, met activiteiten in Frankrijk, Oostenrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Polen,
Scandinavië, het Midden-Oosten, Taiwan en China. Heitkamp Rail beschikt over een breed en
gespecialiseerd assortiment machines voor het bouwen van ballastspoor. Daarnaast levert
Heitkamp Rail spoorgerelateerde diensten op het gebied van civiele techniek en heeft het bedrijf
een eigen onderhoudsdienst. Van speciale toegevoegde waarde is de kennis van civiele techniek
die Heitkamp Rail bezit op het gebied van hogesnelheidsspoorlijnen. Heitkamp Rail is een van de
weinige spoorbouwers met internationale bekendheid op het gebied van geluids- en
vibratiebeveiligingssystemen voor light- en heavyrail. Met inbegrip van haar
samenwerkingsverbanden bedroeg de omzet over 2008 circa € 90 miljoen. Heitkamp Rail heeft op
dit moment circa 300 medewerkers in dienst.
Heijmans concentreert zich met haar strategie op de Nederlandse thuismarkt, waar het bedrijf
belangrijke marktposities heeft in projectontwikkeling, bouw, infrastructuur en installatietechniek. De
verkoop van Heitkamp past binnen deze strategie. De opbrengst van de overname wordt
aangewend om schuld te reduceren en kan als een logische stap worden beschouwd om te komen
tot een meer solide (“deleveraged”) vermogensstructuur.
De Eiffage Groep is actief in alle branches van de bouw, energie, infrastructuurbouw en concessies.
Tot haar activiteiten behoren de bouw en ontwikkeling van onroerende goederen, wegenbouw en
civiele techniek, multitechnische installaties, metalen constructies en gevels, en concessies. De
75.000 medewerkers hebben in 2008 voor de Groep een omzet van €13,2 miljard gerealiseerd.
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