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Heijmans verkoopt Oevermann aan PORR 
 

Op 6 maart 2017 heeft Heijmans overeenkomst bereikt over de verkoop van alle aandelen in haar 

Duitse bedrijf Heijmans Oevermann GmbH aan PORR Deutschland GmbH, onderdeel van het 

Oostenrijkse bouwconcern PORR AG. De transactie wordt naar verwachting afgerond in het tweede 

kwartaal van 2017, na goedkeuring door mededingingsautoriteiten. De verwachte netto opbrengst 

in contanten voor Heijmans bedraagt € 60 miljoen. De verkoop zal leiden tot een transactieresultaat 

van circa € 15 miljoen, dat in het boekjaar 2017 zal vallen. 

 

De verkoop van Oevermann betekent een belangrijke stap op weg naar verdere schuldreductie en 

een structurele verbetering van de vermogensverhoudingen. De transactie sluit aan op de door 

Heijmans ingezette strategiewijziging, waarbij ze zich alleen nog richt op de Nederlandse markt. 

 

Oevermann GmbH is in Duitsland actief in de wegenbouw en utilitaire bouw. De omzet van het 

bedrijf bedroeg € 215 miljoen in 2016. Het bedrijf heeft ongeveer 700 werknemers. De 

internationale organisatie van PORR heeft Duitsland als een van haar kernmarkten gedefinieerd en 

de aankoop van Oevermann betekent een verdere versteviging van PORR’s positie in deze markt. 

 

ING Corporate Finance en Rabobank Corporate Finance treden in dit proces op als financieel 

adviseur van Heijmans. 

 

Over PORR 

PORR Groep is een van de grootste Oostenrijkse bouwbedrijven en behoort tot de top van 

specialistische infrabedrijven in Europa. Als full service provider omvatten de activiteiten alle 

aspecten van de moderne bouw - van utiliteitsbouw tot complexe projecten in rail- en bruggenbouw, 

tunnel- en wegenbouw. 

 

De groep realiseert meer dan 86% van haar omzet in vijf thuismarkten: Oostenrijk, Duitsland, 

Zwitserland, Polen en de Tsjechische Republiek. Via bouwprojecten is de groep ook gericht actief in 

Centraal en Oost-Europa, in Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en Qatar. PORR AG is genoteerd 

aan de Weense Beurs sinds april 1869; tegenwoordig is het bedrijf genoteerd aan de Weense 

prime market. 


