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PERSBERICHT
onder embargo tot woensdag 22 januari 2014 – 17.40u CET
Resultaten op 31 december 2013
In het kader van de afsluiting van de jaarrekening 2013, verwacht CFE een toename van de
verliezen bij sommige bedrijven van de polen bouw en multitechnieken. De verliezen die de
betrokken bedrijven tijdens de tweede jaarhelft hebben geleden, zullen groter zijn dan de
verliezen geleden tijdens de eerste jaarhelft .
Specifieke moeilijkheden bij sommige vennootschappen binnen de pool multitechnieken zullen
bovendien leiden tot een bijkomende impairment van goodwil.
De resultaten van de polen baggerwerken en milieu, spoor- & wegeninfrastructuur,
vastgoedontwikkeling en -beheer, en PPS-concessies roepen op basis van de op heden
beschikbare informatie, geen bijzondere commentaar op.
Op basis van deze voorlopige gegevens en rekening houdend met de consolidatie van DEME
ten belope van 50% tijdens het afgelopen boekjaar, zou het netto resultaat deel van de groep
licht positief moeten blijven.
Deze vooruitzichten houden geen rekening met de specifieke boekingen met betrekking tot de
kapitaalverhoging en de verwerking van de goodwill die ontstaat naar aanleiding van de
inbreng van 50% van de aandelen van DEME.
Daarnaast blijft het orderboek op een hoog niveau en is de netto financiële schuld eind 2013
aanzienlijk afgenomen in vergelijking met juni 2013.
* *
*
CFE is een multidisciplinaire groep, genoteerd op Euronext Brussels, actief in
baggeractiviteiten, bouw en aanverwante diensten, waarvan Ackermans & van Haaren 60,39%
van het kapitaal bezit.
CFE is de enige aandeelhouder van DEME, één van de wereldleiders inzake baggerwerken.
CFE is een belangrijke speler zowel 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, of
- Jacques Ninanne, Algemeen adjunct-directeur corporate – Financieel en administratief directeur,
tel. +32 2 661 17 28, jninanne@cfe.be

