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CFE kondigt de effectieve overname aan van een belang van 60,39% in CFE
door Ackermans & van Haaren

De effectieve realisatie van de kapitaalverhoging van CFE door inbreng in natura door de
naamloze vennootschap Ackermans & van Haaren (AvH) van 2.256.450 aandelen van de
naamloze vennootschap Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME) als
tegenprestatie voor de uitgifte van 12.222.222 nieuwe CFE-aandelen, beslist door de
buitengewone algemene vergadering van CFE van 13 november 2013, heeft plaatsgevonden
op 24 december 2013 naar aanleiding van de vervulling van de opschortende voorwaarden
waaraan deze kapitaalverhoging was onderworpen.
Gelijktijdig met de vermelde kapitaalverhoging heeft Vinci Construction S.A.S. een belang van
23,42% (vóór de kapitaalverhoging) in CFE (hetzij 3.066.440 CFE-aandelen) overgedragen aan
AvH, zoals aangekondigd in het persbericht dat op 19 september 2013 door AvH en Vinci N.V.
samen werd bekendgemaakt.
De ontslagen en benoemingen van bestuurders die tijdens de buitengewone algemene
vergadering van 13 november 2013 werden beslist, zijn eveneens op 24 december 2013 van
kracht geworden, namelijk :
- het ontslag van dhr. Bernard HUVELIN, dhr. Richard FRANCIOLI en dhr. Jean ROSSI,
- de benoeming van dhr. Luc BERTRAND, dhr. Jan SUYKENS, dhr. Piet DEJONGHE, dhr.
Koen JANSSEN, dhr. John-Eric BERTRAND en dhr. Alain BERNARD.
Naar aanleiding van deze verrichtingen bezit CFE voortaan de exclusieve controle over DEME,
waarvan CFE rechtstreeks of onrechtstreeks al de aandelen bezit. AvH is houder van
15.288.662 CFE-aandelen, die 60,39% van het kapitaal van CFE vertegenwoordigen, terwijl
Vinci Construction S.A.S. 3.066.440 CFE-aandelen bezit, hetzij een belang van 12,11%. Het
totaal kapitaal van CFE bedraagt nu 41.329.482,42 €, vertegenwoordigd door 25.314.482
stemgerechtigde aandelen. Het totaal aantal stemrechten bedraagt dus 25.314.482.
AvH heeft aangekondigd dat het in overeenstemming met de geldende reglementering een
openbaar overnamebod zal doen op alle door CFE uitgegeven effecten met stemrecht of
effecten die toegang geven tot stemrecht die nog niet in zijn bezit zijn (of in het bezit van
verbonden personen) tegen een prijs van EUR 45 per aandeel (coupons nr. 7 en volgende
aangehecht).
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CFE is een multidisciplinaire groep, genoteerd op Euronext Brussels, actief in de
baggeractiviteiten, bouw en aanverwante diensten, waarvan AvH 60,39% van het kapitaal
bezit.
CFE is de enige aandeelhouder van DEME, één van de wereldleiders inzake baggerwerken.
CFE is een belangrijke speler in de bouw, en dan vooral in de Benelux, Centraal-Europa en
Afrika, als in vastgoedactiviteiten.
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

