PERSMEDEDELING
CFE
Resultaten van het boekjaar 2010
- Stijging van de omzet : +10,7%
- Zelfde verhoging van het operationeel resultaat : +11,8%
- Progressie van het netto resultaat : +2,5%
De raad van bestuur van de Aannemingsmaatschappij CFE heeft tijdens zijn vergadering op 23
februari 2011 de rekeningen van het boekjaar 2010 onderzocht en goedgekeurd.

1.

Overzicht van het boekjaar

De geconsolideerde omzet van de groep bedraagt 1.774 miljoen euro (1.603 miljoen euro in
2009), hetzij een stijging met 10,7%.
Het courante bedrijfsresultaat bedraagt 99,1 miljoen euro (88,6 miljoen in 2009), hetzij een
stijging met 11,8%. Het nettoresultaat – aandeel van de groep bedraagt 63,3 miljoen euro (61,7
miljoen euro in 2009).
Het orderboek is afgenomen. Het bedraagt 1.939 miljoen euro op 31 december 2010, ten
opzichte van 2.024 miljoen euro op 1 januari 2010. Dit orderboek is echter aanzienlijk
aangegroeid begin 2011 door het behalen van belangrijke bestellingen.
Orderboek, omzet en resultaat van de operationele polen
Pool bouw
De omzet van de pool bouw daalde met 4,7% (daling met 7% bij constante perimeter) en
bedraagt 708 miljoen euro (742 miljoen in 2009). Deze evolutie is echter helemaal niet
homogeen. In de Benelux nam de activiteit af met ongeveer 10%. De impact van de crisis was
vooral voelbaar in het Groothertogdom Luxemburg. In het buitenland steeg de omzet echter, en
dit dankzij de bestelling voor de bouw van een universiteit in Tsjaad. In termen van
specialisatiedomeinen kende de burgerlijke bouwkundeactiviteit een lichte groei, dankzij grote
projecten zoals de Liefkenshoekspoortunnel, de Coentunnel en de spoortunnel te Delft. De
gebouwen activiteit kende echter een daling, daar de impact van de crisis te voelen was bij de
privé-investeerders.
Het bedrijfsresultaat daalde met 11,4% tot 10,2 miljoen (11,5 miljoen in 2009). Dit is het gevolg
van de afname van de activiteit en het feit dat deze afname zich voornamelijk voordeed in
regio’s waar het margeniveau historisch hoger was. MBG, CFE Brabant, Geka, BPC en Amart
laten nog altijd bevredigende resultaten optekenen.
Het nettoresultaat na belastingen bedraagt 8,8 miljoen euro (6,3 miljoen in 2009).

Het lichtgedaalde orderboek bedraagt 826 miljoen euro (845 miljoen op 1 januari 2010). De
daling is vooral aanzienlijk bij de burgerlijke bouwkunde. Dit valt te verklaren door de uitvoering
van de hiervoor vermelde grote infrastructuurprojecten, terwijl er tegelijkertijd in de loop van het
jaar geen enkele grote burgerlijke bouwkundewerf kon worden binnengehaald daar de prijzen
enorm onder druk staan. Het orderboek steeg echter voor de gebouwen, en dit voor openbare
opdrachten.
In het begin van dit boekjaar werd dit orderboek echter aanzienlijk versterkt, doordat BPC de
bestelling binnenhaalde voor de Premium-toren in Brussel (70 miljoen aandeel CFE).
Op het vlak van de acquisities, heeft CFE NV, in juni 2010 en dit voor een bedrag van 10,86
miljoen EUR, 55% van de aandelen verworven van de groep Terryn NV, Belgische marktleider
in gelamelleerd hout.
Pool vastgoedontwikkeling en -beheer
Algemeen gesproken bleef de activiteit van de pool vastgoedontwikkeling en -beheer sterk.
In België blijft de vastgoedactiviteit voornamelijk gericht op de residentiële markt en was de
commercialisering van de projecten andermaal bevredigend. Qua kantoren werden drie in
partnerschap ontwikkelde projecten in de buurt van het Zuidstation verhuurd en verkocht aan
investeerders.
Er worden momenteel nieuwe woonprojecten ontwikkeld en BPI won in Oostende een
aanbesteding in publiek-private samenwerking voor de ontwikkeling van 55.000 m²
appartementen en servicewoningen.
In Polen werd het woningproject “Ocean's Four” in Gdansk gelanceerd. De commercialisering
verloopt volgens de verwachtingen.
In het Groothertogdom Luxemburg lijdt de activiteit enorm onder de crisis. Het project Serenity
(Climmolux) werd in het begin van het jaar opgeleverd. Het Luxemburgse filiaal nam een
participatie in twee belangrijke projecten: een project van 170 woningen, “Greenhill”, dat in het
derde kwartaal van 2010 werd gelanceerd, en een kantoorproject.
Het bedrijfsresultaat bedraagt 7,2 miljoen en is vergelijkbaar met dat van 2009 (7,4 miljoen),
met een uitgesproken verschuiving van het Groothertogdom Luxemburg naar België.
Het nettoresultaat bedraagt 3,5 miljoen, in vergelijking met 5,2 miljoen in 2009.
Pool baggerwerken en milieu
(De vermelde bedragen in dit hoofdstuk betreffende DEME zijn ad 100%. CFE bezit 50% van deze
vennootschap.)

De omzet van DEME steeg sterk en bedraagt 1.801 miljoen euro, hetzij een stijging met 28%
(1.403 miljoen in 2009). De sterke omzetstijging in Europa valt te verklaren door de uitvoering
van verschillende grote contracten, zoals de bouw van een containerterminal voor de London
Gateway in het Verenigd Koninkrijk en de bouw van windmolenparken.
Het bedrijfsresultaat steeg met 19%. Het bedraagt 177 miljoen euro, ten opzichte van 147
miljoen in 2009. De lichte daling van de marge is toe te schrijven aan het feit dat bepaalde
opdrachten in algemene aanneming worden uitgevoerd en leveranties inhouden, alsook aan de
nood om boten te huren. De bezettingsgraad van de vloot blijft hoog.

Het nettoresultaat bedraagt, rekening houdend met de stijging van de financiële kosten als
gevolg van het lopende investeringsprogramma en de zwaardere fiscale belasting, 116,5
miljoen (103 miljoen in 2009).
Het orderboek blijft hoog (1.935 miljoen ten opzichte van 2.122 miljoen op 1 januari 2010). In
het boekjaar 2010 werden aanzienlijke bestellingen binnengehaald in de verschillende
activiteiten en geografische vestigingen. Dit bewijst het nut van de diversificatiestrategie.
Daarenboven heeft DEME in het begin van 2011 nieuwe bestellingen ter waarde van 500
miljoen euro binnengehaald.
Het investeringsprogramma verliep zoals gepland. Er zijn verschillende vaartuigen in aanbouw:
de sleephopperzuiger "Breughel", het jack-up schip "Neptune" en de zeegaande
rotscutterzuigers "Ambiorix" en "Amazone". Andere vaartuigen zijn in aanbouw en werden al te
water gelaten: het valpijpschip "Flintstone", de grindsleephopperzuiger "Victor Horta", de
megatrailer "Congo river" met een capaciteit van 30.000 m³ en de cutterzuiger "Al Jarraf". Deze
vaartuigen zullen in 2011-2012 operationeel zijn.
DEME zette in de loop van het boekjaar zijn beleid voort om al in een zeer vroeg stadium
betrokken te zijn bij innovatieve projecten zoals getijdenenergie.
Pool multitechnieken
De activiteit van de pool multitechnieken bleef sterk en de omzet bedraagt 149 miljoen euro,
ten opzichte van 141 miljoen in 2009. Deze stijging stemt overeen met de aanwezigheid van
Van De Maele Multi-Techniek in de consolidatiekring gedurende het hele jaar.
Binnen de pool kunnen opmerkelijke verschillen vastgesteld worden. Onder impuls van een
belangrijk contract in Hongarije dat met succes werd uitgevoerd, kende VMA een sterke
stijging van zijn activiteit, terwijl deze van Nizet afnam. De activiteit "spoorwegelektrificatie en signalisatie" bleef sterk en vergelijkbaar met 2009.
Het einde van het boekjaar werd gekenmerkt door de oprichting van de vennootschap
be.Maintenance, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de multitechnieken
onderhoudsactiviteit.
Het bedrijfsresultaat steeg lichtjes (6,3 miljoen, in vergelijking met 6 miljoen in 2009). De
resultaten van VMA, Engema en Van De Maele Multi-Techniek waren heel bevredigend, en na
een moeilijk boekjaar 2009 slaagde de vennootschap Druart erin om opnieuw winst te maken.
Het nettoresultaat bedraagt 3,7 miljoen, in vergelijking met 3,3 miljoen in 2009.
Het orderboek is aanzienlijk gestegen. Het bedraagt 128 miljoen, ten opzichte van 109 miljoen
op 1 januari 2010.
Op het vlak van de acquisities heeft CFE NV, in januari 2010, voor een bedrag van 3,07
miljoen euro, het saldo (37,5%) van de participatie in Druart SA verworven. In december, heeft
CFE NV, voor een bedrag van 146.340 euro, 65% van de aandelen verworven in Brantegem
NV, actief in het domein van de air conditioning.

Pool PPS - Concessies
De projecten "Coentunnel" in Amsterdam en Liekenshoekspoortunnel in Antwerpen zijn in
aanbouw. Voor de concessie van de parking in Turnhout is de exploitatiefase aangebroken.
Het boekjaar werd dus gewijd aan nieuwe studies en offertes. Zo haalde CFE op het einde van
het jaar, in partnerschap met een Nederlands investeringsfonds en "SKE facilities" (een
dochteronderneming van Vinci), de bestelling binnen voor de scholen van de Duitstalige
Gemeenschap van België. CFE heeft zich ook geprekwalificeerd voor de projecten van de
"missing links", een tramlijn in Antwerpen en busdepots.
Wat de sluiting van de Antwerpse Ring betreft, wacht het consortium Noriant – waarvan CFE
lid is – op de beslissingen van de Vlaamse Regering.
Rent-A-Port consolideerde zijn positie in drie havenconcessies (Vietnam-Nigeria-Oman). In
december 2010 werd in partnerschap met Ackermans & van Haaren en het management van
de vennootschap Rent-A-Port Energy opgericht. Deze onderneming zal tot doel hebben
concessies van windmolens op zee te beheren en te coördineren.
Het bedrijfsresultaat is negatief (-3,7 miljoen). Dit verlies valt enerzijds te verklaren door het feit
dat de studiekosten rechtstreeks ten laste worden genomen, en anderzijds door de afschrijving
van de activa van een concessie die eerder door Rent-A-Port werd binnengehaald in Liberia.
Het nettoresultaat is negatief (-3,4 miljoen euro, ten opzichte van -0,8 miljoen in 2009).
Holding
De courante activiteit van de holding genereerde een lichtjes positief nettoresultaat en de
resultaten tussen de polen met betrekking tot vastgoedpromotie- of concessieprojecten werden
geëlimineerd.
Gezien de politieke situatie in Tunesië en de huidige stopzetting van de werken besliste CFE
om de activa in aanbouw van het gemengde promotie- en concessieproject in de haven van
Bizerte gedeeltelijk in waarde te verminderen. Deze waardevermindering bedraagt 6,2 miljoen
euro.
Belangrijkste economische gegevens per activiteitspool
Orderboek
(in miljoen euro)
Bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Tussentotaal

1 januari 2011

1 januari 2010

wijzigings-%

826,4
17,0
843,4

845,0
9,4
854,4

-2,2
n.s.
-1,3

Baggerwerken en milieu
Multitechnieken

967,5
128,2

1.061,0
108,7

-9,1
17,9

Totaal geconsolideerd

1.939,1

2.024,2

-4,2

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

2010

2009

wijzigings-%

707,8
19,8
11,2
738,8

742,5
27,1
1,5
771,1

-4,7
n.s.
n.s.
-4,2

Baggerwerken en milieu
Multitechnieken
PPP - Concessies
Holding (interpool eliminaties)

900,3
148,6
3,4
-16,7

701,3
140,7
3,6
-14,1

28,4
5,6
n.s.
n.s.

1.774,4

1.602,6

10,7

Total geconsolideerd

Bijdrage in het resultaat uit
bedrijfsactiviteiten
(in duizend euro)
Bouw
Afwaardering positieve consolidatie
verschillen bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Voorraadeffect
Tussentotaal

2010

2009

wijzigings-%

10.227

11.545

-11,4

7.205
-121
17.311

-2.733
7.370
-242
15.940

-2,2
n.s.
8,6

Baggerwerken en milieu
Multitechnieken
Alwaardering positieve consolidatie
verschillen multitechnieken
PPP - Concessies
Holding
Interpool eliminaties en
consolidatieherwerkingen
Afwaardering gemengde operatie
Tunesië

86.489
6.255

72.820
5.968

18,8
4,8

-3.666
-584

-1.800
-1.885
-1.448

-94,5

-521

-1.000

-

-6.197

-

-

Totaal geconsolideerd

99.087

88.595

11,8

Bijdrage in het netto resultaat
aandeel groep (*)
(in duizend euro)
Bouw
Afwaardering positieve consolidatie
verschillen bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Voorraadeffect
Tussentotaal

2010

2009

wijzigings-%

8.772
-

6.262
-2.733

40,1
-

3.529
-65
12.236

5.222
-196
8.555

-32,4
n.s.
43,0

Baggerwerken en milieu
Multitechnieken
Afwaardering positieve consolidatie
verschillen multitechnieken
PPP - Concessies
Holding
Interpool eliminaties en
consolidatieherwerkingen
Afwaardering gemengde operatie
Tunesië

57.109
3.681

53.800
3.163

6,1
16,4

-3.396
385

-1.800
-824
-167

-

-522

-1.000

-

-6.197

-

-

Totaal geconsolideerd

63.296

61.728

2,5

(*)

na aftrek van het aandeel in de centrale kosten

2.

Overzicht van de resultaten

2.A.1 Geconsolideerde staat van het totaalresultaat
2010

2009

1.774.401
50.994

1.602.607
38.979

-1.074.219
-310.392
-243.412
-98.285
0

-942.664
-298.774
-224.882
-82.138
-4.533

99.087

88.595

Bruto financieringskost
Financiële opbrengsten uit belegging van geldmiddelen
Andere financiële kosten
Andere financiële opbrengsten

-13.254
4.418
-18.272
13.205

-12.894
4.000
-15.695
12.816

Financieel resultaat

-13.903

-11.773

85.184

76.822

Voor het boekjaar afgesloten op 31 december
(duizend euro)
Verkopen
Opbrengsten uit aanverwante activiteiten
Aankopen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Andere operationele kosten
Afschrijvingen
Bijzondere waardevermindering van positieve
consolidatieverschillen
Resultaat uit de bedrijfsactiviteiten

Resultaat vόόr belastingen van de periode

Belastingen op het resultaat

-19.747

-17.462

Resultaat voor de periode

65.437

59.360

-23

2.623

Resultaat voor de periode (inclusief
minderheidsbelangen)

65.414

61.983

Minderheidsbelangen

-2.118

-255

Resultaat aandeel groep

63.296

61.728

2010

2009

Resultaat (minderheidsaandelen inbegrepen) voor
de periode
Financiële instrumenten : wijziging in marktwaarde :
Omrekeningsverschillen
Uitgestelde belastinglatenties

65.414
-1.009
6.794
501

61.983
-2.480
105
892

Verandering in consolidatiemethode (netto na
uitgestelde belastingen)
Andere elementen van het globaal resultaat
Totaal resultaat
- aandeel van de groep
- aandeel van de minderheidsbelangen

0
6.286
71.700
69.536
2.164

11.108
9.625
71.608
71.353
255

4,83

4,71

5,48

5,47

2010

2009

8.752
27.893
750.470
10.677

6.913
25.791
600.858
13.306

14.100
25.324
210
9.859
7.033
854.318

8.432
14.824
26
6.774
3.598
680.522

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen
geconsolideerd volgens de vermogensmutatiemethode

Voor het boekjaar afgesloten op 31 december
(in duizend euro)

Resultaat per aandeel (euro) (basis en verwaterd)
Globaal resultaat per aandeel (euro) (basis en
verwaterd)
2.A.2 Geconsolideerde staat van de financiële toestand
Voor het boekjaar afgesloten op 31 december
(in duizend euro)
Immateriële vaste activa
Positieve consolidatieverschillen
Materiële vaste activa
Vastgoedbeleggingen
Ondernemingen geconsolideerd volgens de
vermogensmutatiemethode
Andere niet-courante financiële activa
Afgeleide instrumenten - niet-courante
Andere niet-courante activa
Uitgestelde actieve belastinglatenties
Totaal niet-courante activa

Voorraden
Handels- & overige vorderingen uit operationele
activiteiten
Overige courante activa
Afgeleide instrumenten - courante actief
Financiële courante activa
Geldmiddelen en kasequivalenten

160.566

147.060

661.292
28.978
257
55
175.518

674.327
38.148
154
55
170.546

Totaal courante activa

1.026.666

1.030.290

Totaal activa

1.880.984

1.710.812

Kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserve in verband met afdekkingsderivaten
Niet uitgekeerde winst
Omrekeningsverschillen
Eigen vermogen - aandeel van de groep
Minderheidsbelangen

21.375
61.463
1.088
-4.075
384.390
1.820
466.061
9.386

21.375
61.463
1.088
-2.460
336.805
-4.928
413.343
10.428

Eigen vermogen

475.446

423.771

Personeelsvoordelen
Voorzieningen
Andere langlopende verplichtingen
Andere niet-courant financiële activa
Markwaarde afgeleide instrumenten - verplichtingen
Uitgestelde passieve belastinglatenties

17.784
13.545
57.998
284.104
16.560
7.934

18.601
2.298
32.798
228.092
4.082
2.529

Totaal langlopende verplichtingen

397.925

288.400

17.817
26.970

18.890
34.916

543.299
32.862
139.663
4.787
242.215

548.172
22.245
94.753
8.594
271.072

Totaal kortlopende verplichtingen

1.007.613

998.642

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

1.880.984

1.710.812

Voorzieningen verlies einde werf
Andere courante voorzieningen
Handelsschulden en andere verplichtingen
voortvloeiend uit operationele activiteiten
Fiscale schulden
Kortlopende financiële verplichtingen
Afgeleide instrumenten - courante actief
Andere courante verplichtingen

2.A.3 Commentaar op de geconsolideerde staat van de financiële toestand, cash-flow
en de investeringen
De netto financiële schuldenlast (*) bedroeg eind december 248 miljoen euro, tegenover 152,3
miljoen op het einde van 2009. Deze financiële schuldenlast is opgesplitst in een
langetermijnschuldenlast van 284 miljoen en een positieve netto kortetermijnthesaurie van 36
miljoen.
De cashflows uit investeringsactiviteiten vertegenwoordigen voor het boekjaar een bedrag van
242,6 miljoen euro, tegenover 174,9 miljoen in 2009. Deze investeringen hebben voornamelijk
betrekking op het investeringsprogramma van DEME (215,1 miljoen) en CFE (27,5 miljoen),
dat - bovenop de investeringen in materieel - in de loop van het boekjaar de resterende
participatie in Druart en een meerderheidsparticipatie in Groep Terryn NV en in Brantegem NV
verwierf.
Het werkkapitaal daalde met 10 miljoen euro. De stijging van de behoefte aan werkkapitaal
situeert zich voornamelijk op het niveau van de vastgoedactiviteit en valt te verklaren door de
intrede tot twee vastgoedprojecten in het Groothertogdom Luxemburg.
Het eigen vermogen steeg met 51,8 miljoen en bedraagt 475,5 miljoen euro (423,8 miljoen eind
2009).
CFE beschikt over geconfirmeerde langetermijnkredietlijnen voor bijna 135 miljoen euro,
waarvan 85 miljoen euro niet opgenomen. De aankoop van baggertuigen en ander maritiem
materiaal door DEME maakt het voorwerp uit van specifieke financieringen die gedekt worden
door deze activa.
(*) De netto financiële schuldenlast houdt geen rekening met de reële waarde van afgeleide producten, die -20,9
miljoen euro bedraagt.

In duizend euro
Kasstromen uit bedrijfsactiviteit
Kasstromen uit investeringsactiviteit
Kasstromen uit financieringsactiviteit
Netto toename/afname van de liquide middelen
Eigen vermogen aandeel van de groep bij opening
Eigen vermogen aandeel van de groep bij afsluiting
Netto resultaat van het jaar
ROE

2010

2009

169.097
-242.585
77.976
4.488
413.343
466.061
63.296
15,3%

172.184
-174.927
-27.024
-29.768
357.701
413.343
61.728
17,3%

2.A.4 Geconsolideerde staat van het eigen vermogen voor de periode afgesloten op 31
december 2010
Kapitaal

Uitgiftepremie

Niet
uitgekeerde
winst

Reserve in
verband
met
afdekkingsderivaten

Herwaarde
Ringsmeer
waarde

Omrekeningsverschillen

Eigen
vermogen
aandeel
van de
groep

Minderheidsbelangen

21.375

61.463

336.805

(2.460)

1.088

(4.928)

413.343

10.428

423.771

63.296

(508)

6.748

69.536

2.164

71.700

(duizend euro)

Per 31 december 2009
Totaal resultaat voor
de periode
Dividenden aan
aandeelhouders

(15.711)

(15.711)

Bedrijfscombinaties
(toelichting 5)
(1.107)

Wijziging in het
deelnemingspercentage
van gecontroleerde
entiteiten en
dividenden van
minderheidsbelangen
Per 31 december 2010

21.375

61.463

383.283

(2.968)

1.088

1.820

Totaal aantal aandelen
Resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening na aftrek
van de netto financiële
lasten
Nettoresultaat (aandeel van
de groep) per aandeel

31.12.2009

13.092.260

13.092.260

6,51

5,87

4,83

4,71

476

(1.107)

(3.682)

(4.789)

466.061

9.386

475.447

2.B.1 Resultaat CFE NV (volgens Belgische normen)
(in duizend euro)
Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat (netto)
Resultaat uit de gewone
Bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
Resultaat vóór belastingen
Belastingen
Resultaat

(15.711)

476

2.A.5 Kerncijfers per aandeel
31.12.2010

Totaal

2010
434.947
374.627
-3.710
28.547

2009
394.464
341.131
-12.795
33.664

24.837

20.869

-5.007
19.830
-138
19.692

-3.969
16.900
-62
16.838

2.B.2 Balans CFE NV na winstverdeling (volgens Belgische normen)
(in duizend euro)
Activa
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal van de activa

2010

2009

299.121
296.119
595.240

279.918
279.281
558.199

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen voor risico's en kosten
Schulden op lange termijn
Schulden op korte termijn
Totaal van de passiva

146.911
64.128
58.073
326.128
595.240

143.584
50.919
60.584
303.112
558.199

3.

Informatie over de vooruitzichten

Rekening houdend met het orderboek, zou de omzet van de groep vergelijkbaar moeten blijven
aan deze van 2010. Op deze basis beoogt de groep een resultaat dat minstens gelijk is aan dat
van 2010.
4.

Vergoeding van het kapitaal

De raad van bestuur van CFE NV stelt aan de algemene vergadering van 5 mei 2011 voor een
brutodividend van 1,25 euro per aandeel toe te kennen, wat overeenkomt met 0,9375 euro
netto, in totaal een uitkering van 16.365.325 euro. De overgedragen winst na uitkering bedraagt
29.057.821 euro.
5.

Informatie over het aandeel

Op 31 december 2010 werd het kapitaal van CFE vertegenwoordigd door 13.092.260
aandelen.
Wij herinneren eraan dat de buitengewone algemene vergadering van 8 oktober 2007 het
volgende had goedgekeurd:
het voorstel van de raad van bestuur om, per 1 januari 2008, de effecten aan toonder
van de vennootschap af te schaffen
het voorstel van de raad van bestuur om, per 1 januari 2008, de zeshonderd vierenvijftig
duizend zeshonderd dertien (654.613) aandelen van de vennootschap – zonder
waardevermelding, volledig gestort, vertegenwoordigend het maatschappelijk kapitaal
van eenentwintig miljoen driehonderd vierenzeventig duizend negenhonderd
eenenzeventig euro drieënveertig cent (21.374.971,43 euro) – te splitsen in 20,
waardoor het gezegde kapitaal van de vennootschap vanaf de genoemde datum
vertegenwoordigd wordt door dertien miljoen tweeënnegentig duizend tweehonderd
zestig (13.092.260) aandelen.
Dit proces voor de dematerialisering en de splitsing is nog altijd aan de gang.
De splitsing van de aandelen op naam gebeurde automatisch. Aan de aandeelhouders werd in
het register van aandeelhouders automatisch het aantal gesplitste aandelen toegekend dat hen
toekwam.

De splitsing van de aandelen aan toonder die per 1 januari 2008 al ingeschreven waren op een
effectenrekening, gebeurde automatisch. Aan de aandeelhouders werd automatisch het aantal
gesplitste aandelen toegekend dat hen toekwam.
Voor de inwisseling en de splitsing van de bestaande aandelen aan toonder die nog in
materieel bezit zijn, dienen de aandeelhouders deze ofwel te overhandigen aan een financiële
instelling van hun keuze om ze in te schrijven op een effectenrekening, ofwel te overhandigen
op de maatschappelijke zetel van de vennootschap om ze te laten inschrijven in het register
van aandeelhouders. Het is het gesplitste aantal effecten dat in rekening wordt gebracht of
ingeschreven wordt in het register van aandeelhouders.
Sinds 1 januari 2008 is de uitoefening opgeschort van elk recht verbonden aan aandelen aan
toonder zolang die nog in materieel bezit blijven. Sinds die datum moeten de eigenaars van
aandelen aan toonder voorafgaandelijk de inwisseling van hun aandelen in aandelen op naam
of gedematerialiseerde aandelen vragen om te kunnen deelnemen aan een algemene
vergadering van de vennootschap.
De andelen aan toonder uitgegeven door de vennootschap die noch zijn geboekt op een
effectenrekening, noch zijn ingeschreven in het register van aandeelhouders, worden op 31
december 2013 van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde aandelen.
Euroclear Belgium werd aangesteld als vereffeningsinstelling.
Het register van aandelen op naam wordt elektronisch bijgehouden en het beheer ervan werd
toevertrouwd aan Euroclear Belgium (CIK nv).
Er werden geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven.
Bank Degroof werd aangeduid als ‘Main Paying Agent’.
De financiële instellingen waar de houders van financiële instrumenten hun financiële rechten
kunnen uitoefenen, zijn: Bank Degroof, BNP Paribas Fortis en ING België.

6.

Corporate governance

Op de volgende gewone algemene vergadering zal voorgesteld worden om het
bestuurdersmandaat van BVBA Ciska Servais, vertegenwoordigd door mevrouw Ciska Servais,
dat ten einde loopt na afloop van de gewone algemene vergadering van 5 mei 2011, te
hernieuwen voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de gewone algemene
vergadering van 2015. BVBA Ciska Servais, vertegenwoordigd door mevrouw Ciska Servais,
beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria zoals opgenomen in het artikel 526 ter van het
Wetboek van Vennootschappen (wet van 17 december 2008) en in de Belgische Corporate
Governance Code.
De raad van bestuur heeft tijdens het boekjaar de samenstelling van het benoemings- en
bezoldigingscomité aangepast. Dit comité is nu samengesteld uit BVBA Ciska Servais,
vertegenwoordigd door mevrouw Ciska Servais, onafhankelijk bestuurder (voorzitster), NV
Consuco, vertegenwoordigd door de heer Alfred Bouckaert, onafhankelijk bestuurder, en de
heer Richard Francioli.

7.

Agenda van de aandeelhouder

- Gewone algemene vergadering : 5 mei 2011
- Publicatie tussentijdse verklaring : 18 mei 2011 (na beurstijd)
- Datum betaalbaarstelling van de dividenden : 18 mei 2011 (gedematerisaliseerde
coupon nr. 4)
- Bekendmaking van de halfjaarresultaten : 25 augustus 2011 (na beurstijd)
- Publicatie tussentijdse verklaring : 15 november 2011 (na beurstijd)
De commissaris Deloitte, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Pierre-Hugues
Bonnefoy, heeft bevestigd dat de boekhoudkundige informatie die in het bericht
opgenomen is geen enkel voorbehoud van zijn kant oproept en overeenstemt met de
financiële staten zoals die afgesloten werden door de raad van bestuur.

CFE is een multidisciplinaire aannemingsgroep met aanverwante diensten, genoteerd op
Euronext Brussels, waarvan VINCI 47% van het kapitaal bezit. In zijn hoofdactiviteit als
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

Het persbericht van CFE is eveneens te raadplegen op de CFE website www.cfe.be.
Opmerking ter attentie van de redactie
Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de volgende personen bij CFE :
- Renaud Bentégeat, gedelegeerd bestuurder, tel. 02/661.13.27, gsm 0497/514.445,
rbentegeat@cfe.be
- of Jacques Ninanne, adjunct directeur generaal corporate - financieel en administratief directeur,
tel. 02/661.17.28, jninanne@cfe.be

