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CFE
Negatieve evolutie van de “contracting” activiteit tijdens
het eerste halfjaar 2013
De geconsolideerde rekeningen van het eerste halfjaar 2013 worden op heden afgesloten.
Tijdens deze afsluiting blijkt dat de resultaten van het eerste halfjaar 2013 uit de activiteiten
van de pool “Bouw” en van de pool “Multitechnieken” negatief zullen zijn, in tegenstelling tot
de prognoses. De bijdrage van deze polen tot het netto resultaat van de groep bedraagt
-16 miljoen euro ten opzichte van -2,5 miljoen euro eind juni 2012.
In de pool “Bouw” worden deze verliezen voornamelijk verklaard door het aanhoudende
winterweer dat de activiteit van meerdere filialen negatief heeft beïnvloed, door de
uitgestelde opstarting van internationale projecten, en door moeilijkheden om een project in
het Oosten van het land uit te voeren. In de pool “Multitechnieken” hebben tijdelijke moeilijke
omstandigheden binnen een West-Vlaams filiaal geleid tot een aanzienlijk verlies. CFE heeft
bovendien beslist om de goodwill met betrekking tot deze filiaal volledig af te schrijven voor
een bedrag van -1,7 miljoen euro.
De andere activiteiten van de groep geven geen aanleiding tot specifieke commentaar. Dit
geldt zowel voor de baggeractiviteiten (DEME) als voor de activiteiten vastgoedontwikkeling
en -beheer, PPS-Concessies en “Spoor & Wegeninfra”.
Het uitgebreid persbericht met betrekking tot de eerste halfjaar resultaten zal gepubliceerd
worden op 27 augustus na de vergadering van de raad van bestuur die de rekeningen op 30
juni 2013 afsluit.
* *
*
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. 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
- of Jacques Ninanne, adjunct-directeur-generaal corporate – directeur financiën en
administratie, tel. +32 2 661 17 28, jninanne@cfe.be

