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CFE
Afstand van de participatie in Sogesmaint-CB Richard Ellis NV
Start van een nieuwe activiteit in Property & Facility Management

De raad van bestuur van Aannemingsmaatschappij CFE NV heeft beslist haar volledige
participatie (66%) in Sogesmaint-CB Richard Ellis NV, dochtermaatschappij actief in Property
en Facility Management, af te staan aan CBRE. De transactie vindt plaats tegen de waarde
van het eigen vermogen en zal geen weerslag hebben op het geconsolideerde resultaat van de
groep.
Daarnaast neemt CFE de participatie die Sogesmaint-CB Richard Ellis aanhoudt in haar
luxemburgse dochtermaatschappij, over, alsook bepaalde contracten van Property en Facility
Management in België, die 30% van de jaarlijkse honoraria van Sogesmaint-CB Richard Ellis
vertegenwoordigen.
CFE beoogt hiermee om volledig zelfstandig, onder de naam van Sogesmaint, een
geïntegreerde activiteit van Property, Facility en Project Management te ontwikkelen in
synergie met de activiteiten van de groep. De activiteit van Sogesmaint zal zich focussen op
duurzame ontwikkeling, waarbij de verschillende diensten van de groep inzake renovatie en
energieoptimalisatie aan de klanten zullen aangeboden worden.
CFE zal aldus haar aanwezigheid versterken, niet alleen op het vlak van het technisch
onderhoudsbeheer via haar gespecialiseerde dochtermaatschappij be.Maintenance, doch ook
op het vlak van onderhoud op lange termijn in publiek-private samenwerkingsprojecten, en van
Property en Facility Management.

* *
*

CFE is een op Euronext Brussels genoteerde, multidisciplinaire groep die actief is op het vlak
van bouw en verwante diensten en waarvan VINCI 47% van het kapitaal bezit. In haar
historische functie van bouwfirma is CFE één van de belangrijkste spelers in België en is de
onderneming ook actief in Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, Centraal-Europa,
alsook in het Midden-Oosten, Azië en in Afrika.
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Daarnaast bezit CFE 50% van het kapitaal van DEME, een van de wereldleiders inzake
baggerwerken.
Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.cfe.be.
Opmerking aan de redactie
Voor meer informatie kunt u bij CFE contact opnemen met:
- Renaud Bentégeat, gedelegeerd bestuurder, tel. +32 2 661 13 27, gsm +32 497 514 445,
rbentegeat@cfe.be
- Michel Guillaume, Directeur Duurzame Ontwikkeling, tel. +32 2 661 18 26,
michel_guillaume@cfe.be
- of Jacques Ninanne, adjunct-directeur-generaal corporate – directeur financiën en administratie,
tel. +32 2 661 17 28, jninanne@cfe.be

