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CFE
Bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering

De raad van bestuur van CFE, die bijeengekomen is op donderdag 3 oktober 2013, heeft
beslist een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen op 13 november 2013
teneinde de goedkeuring van de aandeelhouders te vragen met een kapitaalsverhoging bij
wege van inbreng in natura door de naamloze vennootschap Ackermans & van Haaren
(“AvH”) van 2.256.450 aandelen op naam in de naamloze vennootschap Dredging,
Environmental & Marine Engineering (“DEME”) in ruil voor de uitgifte van 12.222.222 nieuwe
uit te geven CFE-aandelen tegen de prijs van EUR 45 per aandeel.
De inbreng in natura maakt deel uit van een globale operatie waarbij AvH haar deelneming
van 50% in DEME zou inbrengen in CFE, gevolgd door het uitbrengen door AvH van een
verplicht openbaar bod op de aandelen van CFE tegen de prijs van EUR 45 per aandeel en
de overdracht door Vinci aan AvH van de helft van de aandelen die Vinci aanhoudt in CFE
ofwel 23,42% (vóór kapitaalsverhoging). De modaliteiten van deze globale transactie werden
in detail omschreven in een gemeenschappelijk perscommuniqué tussen AvH en Vinci dd.
19 september 2013.
De dagorde van de buitengewone algemene vergadering, de bijzondere verslagen van de
raad van bestuur en van de commissaris opgemaakt in toepassing van artikel 602, § 1 van
het Wetboek van Vennootschappen, evenals de fairness opinion van ING zijn beschikbaar
op onze website www.cfe.be.
De oproeping voor de algemene vergadering zal in de pers, in het Belgische Staatsblad en
op de website van CFE gepubliceerd worden op 11 oktober 2013.
* *
*
CFE is een op Euronext Brussels genoteerde multidisciplinaire groep actief in de bouw en
aanverwante diensten, waarvan VINCI 46,84% van het kapitaal bezit. In zijn historische
vakgebied van bouwheer is CFE één van de belangrijkste spelers in België en is de groep
ook actief in Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, Centraal-Europa, Azië het MiddenOosten en Afrika. Bovendien bezit CFE 50% van het kapitaal van DEME, één 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
- of Jacques Ninanne, algemeen adjunct-directeur corporate – Financieel en administratief
directeur, tel. +32 2 661 17 28, jninanne@cfe.be

