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PERSMEDEDELING
onder embargo tot en met maandag 17 mei 2010 – 17.40 uur CET

CFE
Tussentijdse verklaring

In de loop van het eerste trimester 2010 heeft CFE een omzet van 374 miljoen euro
gerealiseerd. Dat is een daling met 4% in vergelijking met het eerste trimester 2009 (389,8
miljoen euro).
Het orderboek blijft goed gevuld maar gaat lichtjes achteruit (-3,9%). Het bedraagt 1.946
miljoen euro (2.024 miljoen euro op 1 januari 2010).
Pool Bouw
De activiteit van de pool bouw gaat met bijna 23% achteruit in vergelijking met dezelfde periode
in 2009. Deze achteruitgang kan verklaard worden door de slechte weersomstandigheden in de
maanden januari en februari waardoor veel bouwwerven tijdelijk stilgelegd moesten worden.
Het orderboek daalt en bedraagt 803 miljoen, tegenover 845 miljoen begin dit jaar. Deze daling
is vooral merkbaar in de gebouwen voor de privésector, een sector die de gevolgen van de
crisis sterk voelt. Dit zou voor 2010 moeten leiden tot een daling van de omzet voor deze
activiteit. Er werden maatregelen voorzien om de structuren aan te passen. De eerste tekenen
van een beperkte heropleving zijn merkbaar in Polen, waar het orderboek deels ingevuld kon
worden.
Het orderboek eind maart houdt nog geen rekening met de grote bestelling van de universiteit
van Toukra in Tsjaad (63 miljoen euro) die in mei in het orderboek werd geschreven toen het
voorschot werd gestort.
Pool Vastgoedontwikkeling en -beheer
De vastgoedactiviteit loopt goed en de commercialisering blijft bevredigend. Het Gouden Boom
project in Brugge en een residentieel project in Gdansk (Polen) zijn van start gegaan.
Pool Multitechnieken
Het orderboek blijft op een hoog niveau, in een markt die onder druk blijft staan in de tertiaire
tak.
Begin dit jaar heeft CFE zijn optie uitgeoefend om de resterende participatie te kunnen
verwerven in de firma Druart, actief op het vlak van airconditioning.
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Pool baggerwerken en milieu
De activiteit van DEME ligt nog steeds op een hoog niveau en stijgt met 12% ten opzichte van
dezelfde periode in 2009, een periode die gekenmerkt werd door de stopzetting van de
werkzaamheden in Port Rashid in Dubai. Het orderboek blijft hoog (2.060 miljoen euro) en dit
trimester werden tal van bestellingen binnengehaald, vooral in Brazilië, Rusland, Duitsland, het
VK en India.
DEME blijft actief werken aan zijn investeringsplan. De "Flintstone", een valpijpschip met een
laadcapaciteit van 19.000 ton dat breuksteen kan plaatsen tot op een diepte van 2.000 meter
en ingezet wordt voor de activiteit "oil and gas", werd eind april te water gelaten en zal in het
eerste trimester van 2011 in de vaart komen.
Pool PPS-concessies
CFE blijft actief werken aan de plannen voor het scholenproject in de Duitstalige gemeenschap
en het project rond de A15 in Nederland.

Wat de thesaurie betreft, bedraagt de financiële schuldenlast 261 miljoen euro (152,3 miljoen
eind 2009). Deze situeert zich hoofdzakelijk bij DEME. De financiële schuldenlast wordt
opgesplitst in een schuldenlast op lange termijn van 302 miljoen euro en een netto positieve
thesaurie op korte termijn van 41 miljoen euro. De daling van de thesaurie kan hoofdzakelijk
verklaard worden door de financiering van de investeringen van DEME en door de
activiteitsdaling als gevolg van het winterweer begin dit jaar.
Vooruitzichten
Op basis van de op vandaag gekende informatie blijft het doel met betrekking tot de
aangekondigde activiteit in februari 2010 onveranderd.

Belangrijkste economische gegevens per activiteitspool (*)

Orderboek
(in miljoen euro)
Bouw
Vastgoedontwikkeling en beheer
Baggerwerken en milieu
Multitechnieken
Totaal geconsolideerd

1 april 2009

1 januari 2010

1 april 2010

1.021,7

845,0

803,1

12,1
986,0
101,8

9,4
1.061,0
108,7

9,1
1.030,0
103,6

2.121,6

2.024,2

1.945,8
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Omzet
(in miljoen euro)
Bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Voorraadeffect
Tussentotaal

1e trimester 2009

1e trimester 2010

185,0
4,9
-2,0
187,9

142,0
3,8
2,9
148,7

Baggerwerken en milieu
Multitechnieken
PPS-concessies

171,7
29,5
0,8

192,8
32,5
0,2

Totaal geconsolideerd

389,9

374,2

(*) niet-geauditeerde gegevens

Corporate governance
De gewone algemene vergadering van 6 mei 2010 heeft het bestuurdersmandaat van Bernard
Huvelin met een termijn van vier jaar verlengd. Ze heeft ook Jean Rossi, vertegenwoordiger
van VINCI Construction, en Consuco NV, vertegenwoordigd door Alfred Bouckaert, benoemd
tot bestuurders voor dezelfde termijn. Consuco NV, vertegenwoordigd door Alfred Bouckaert,
voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door artikel 526ter van het Wetboek van
vennootschappen en door de Belgische Corporate Governance code. De algemene
vergadering heeft ook C.G.O. NV, vertegenwoordigd door Philippe Delaunois, benoemd tot
bestuurder voor een termijn van vier jaar. C.G.O. NV vervult niet de functie van onafhankelijk
bestuurder (uitoefening door zijn vertegenwoordiger van meer dan drie opeenvolgende
mandaten).
Rekening houdend met de uitbreiding van de raad van bestuur wordt het globale jaarlijkse
bedrag van de honoraria vastgelegd op 325.000 euro.
De algemene vergadering heeft ook het mandaat van commissaris van Deloitte,
Bedrijfsrevisoren, BV o.v.v.e. CVBA hernieuwd voor een termijn van drie jaar. Deloitte,
Bedrijfsrevisoren, BV o.v.v.e. CVBA wordt vertegenwoordigd door Pierre-Hugues Bonnefoy.
De buitengewone algemene vergadering van 6 mei heeft de raad van bestuur de toelating
gegeven om het toegestane kapitaal te verhogen tot maximaal 2.500.000 euro en dit voor een
termijn van vijf jaar.
De raad van bestuur van 11 mei 2010 heeft de C.G.O. NV, vertegenwoordigd door Philippe
Delaunois, benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van CFE.
Aandeelhouders
Aannemingsmaatschappij CFE heeft op 26 april 2010 een kennisgeving ontvangen van
JPMorgan Asset Management Holdings Inc. betreffende een deelneming in het kapitaal van het
bedrijf, in overeenstemming met de transparantiewetgeving (Titel II van de wet van 2 mei 2007
en koninklijk besluit van 14 februari 2008).
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Uit deze kennisgeving blijkt dat JPMorgan Asset Management (UK) Limited, met hoofdzetel te
245, Park avenue, New York, NY 10167 (Verenigde Staten van Amerika), op 13 april 2010
eigenaar is van 401.433 stemrechtverlenende effecten van de Aannemingsmaatschappij CFE,
hetzij 3,07% van de totale stemrechten van de vennootschap.
JPMorgan Asset Management Holdings Inc. heeft op 28 april 2010 Aannemingsmaatschappij
CFE in kennis gesteld van het feit dat JPMorgan Asset Management (UK) Limited, op 23 april
2010, 391.824 aandelen in het kapitaal van de vennootschap aanhoudt, hetzij 2,99% van het
totaal aantal stemrechten in de vennootschap. Door deze overdracht van aandelen vermindert
de participatie van JPMorgan Asset Management (UK) Limited tot onder de
kennisgevingsdrempel van 3% die in de statuten van de Aannemingsmaatschappij CFE
bepaald is.

*

*
*

CFE is een multidisciplinaire aannemingsgroep met aanverwante diensten, genoteerd op
Euronext Brussels, waarvan VINCI 47% van het kapitaal bezit. In zijn hoofdactiviteit als
algemene aannemer situeert CFE zich op de voorgrond in België en is zeer actief in Nederland,
Luxemburg en in Centraal-Europa. CFE bezit 50% van het kapitaal van DEME, één van de
grootste baggermaatschappijen op wereldvlak.
Deze persmededeling is ook beschikbaar op onze website www.cfe.be.

Opmerking ter attentie van de redactie
Voor meer informatie kunt u bij CFE contact opnemen met:
- Renaud Bentégeat, Gedelegeerd bestuurder, tel. 02/661.13.27, gsm: 0497/514.445,
rbentegeat@cfe.be
- of Jacques Ninanne, adjunct-directeurgeneraal corporate – Financieel en administratief directeur,
tel. 02/661.17.28, jninanne@cfe.be

