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CFE
Resultaten van het boekjaar 2011

-

- Stabiele omzet
- Resultaat in lijn met de vooruitzichten
Sterke stijging van het orderboek en gunstige perspectieven voor 2012
- Ontwikkeling van onze spooractiviteiten

De raad van bestuur van de Aannemingsmaatschappij CFE heeft tijdens zijn vergadering op 23
februari 2012 de rekeningen van het boekjaar 2011 onderzocht en goedgekeurd.

1.

Overzicht van het boekjaar

De geconsolideerde omzet van de groep bedraagt 1.794 miljoen euro, of een lichte stijging in
vergelijking met het vorige boekjaar (1.774 miljoen euro).
Het courante bedrijfsresultaat bedraagt 84,9 miljoen euro (99,1 miljoen euro in 2010), wat een
daling betekent van 14%. Het nettoresultaat – aandeel van de groep bedraagt 59,1 miljoen
euro (63,3 miljoen euro in 2010).
Het orderboek toont een stijgende lijn. Het bedraagt 2.382 miljoen euro op 1 januari 2012, ten
opzichte van 1.939 miljoen euro op 1 januari 2011. Het orderboek is bovendien aanzienlijk
toegenomen begin 2012 door het binnenhalen van een aantal belangrijke opdrachten in bouwen baggerwerken.
Orderboek, omzet en resultaat van de activiteitenpolen
Pool bouw
De omzet van de pool bouw stijgt licht (1,4%) en bedraagt 718 miljoen euro (708 miljoen euro
in 2010). Er is echter een substantiële evolutie in de samenstelling van de omzet. De omzet
van de burgerlijke bouwkunde activiteiten daalt (-17%). In België zijn de graafwerken voor de
Liefkenshoekspoortunnel in Antwerpen halfweg het jaar beëindigd en in Nederland zijn de
delen van de in aanbouw zijnde verkeerstunnel in Amsterdam (Coentunnel) met succes
afgezonken tijdens de maanden april en mei. De werken van burgerlijke bouwkunde met
betrekking tot deze twee grote projecten worden nu aan een lager tempo voortgezet.
De omzet van de gebouwenactiviteit gaat er dan weer sterk op vooruit (+12%). De activiteiten
in België groeien (+8%), en dat met name in Brabant en in Vlaanderen. De omzet van de
internationale activiteiten stijgt substantieel (+79%), dankzij de contracten voor opdrachten in
Tsjaad. In Centraal-Europa zien we een nieuwe daling van de omzet (-18 %).
Het bedrijfsresultaat daalde met 50% tot 5,1miljoen euro (10,2 miljoen euro in 2010).
Deze daling is echter zeker niet algemeen. Aanzienlijke verbeteringen van het resultaat
kunnen opgemerkt worden bij zowel BAGECI (Wallonië), CLE (Groothertogdom Luxemburg),
CFE Nederland, Aannemingen Van Wellen en de internationale activiteiten.
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Bepaalde opbrengsten werden daarentegen uitgesteld en er werden provisies aangelegd om
rekening te houden met het risico van niet-goedkeuring van afrekeningen en met het risico van
insolvabiliteit van bepaalde klanten. Deze aanpassingen vertegenwoordigen een bedrag van
nagenoeg 9 miljoen euro.
Het nettoresultaat aandeel van de groep bedraagt 1,3 miljoen euro, tegenover 8,8 miljoen euro
in 2010.
Het orderboek laat een sterke stijging zien. Op 1 januari 2012 was het goed voor een bedrag
van 1.010 miljoen euro, tegenover 826 miljoen euro op 1 januari 2011. Ook hier gaat het om
een contrastrijke evolutie. Voor de burgerlijke bouwkunde activiteit blijft de markt onder druk
staan en houdt de daling van het orderboek aan. Het orderboek groeide voor de gebouwen in
de Benelux, met belangrijke opdrachten zoals de woontoren Up-Site (Brussel), het woon- en
kantoorcomplex Light House (Brussel) of het politiebureau van Charleroi. Er is ook een sterke
stijging van het orderboek voor de internationale activiteiten, dankzij de nieuwe opdrachten
voor CFE in Tsjaad, en, in tijdelijke handelsvereniging, voor een woontoren in Nigeria.
Pool vastgoedontwikkeling en -beheer
De pool vastgoedontwikkeling en -beheer kan opnieuw terugblikken op een bevredigend
boekjaar. In België was de oriëntatie inzake residentieel vastgoed prima en bleef het
commercialiseringsniveau behouden. Er werden diverse projecten opgeleverd, zoals het
residentiële passiefgebouw 'Midi-Suède' of het rusthuis 'Les Hauts Prés' in Ukkel. Op
kantoorvlak werd het boekjaar gekenmerkt door de verkoop in het eerste semester van het
South
Cristal-gebouw
in
Brussel
door
een
vennootschap
waarin
CFE
minderheidsaandeelhouder was.
In Oostende hebben BPI en CFE Immo twee aanbestedingen binnengehaald van de stad
Oostende voor de ontwikkeling van een residentiële zone van 100.000 m², en op het einde van
het jaar hebben beide bedrijven in het kader van een partnerschap met een Brusselse
vastgoedontwikkelaar de historische Solvay-site verworven in Elsene, goed voor een
hoofdzakelijk residentieel ontwikkelingspotentieel van bijna 50.000 m².
In het Groothertogdom Luxemburg zet CLi in partnerschap de ontwikkeling en
commercialisering voort van het project Green Hill. De commercialisering is hier overigens ook
een succes.
Het bedrijfsresultaat van 9,4 miljoen euro ligt hoger dan dat van 2010 (7,2 miljoen euro).
Het nettoresultaat aandeel van de groep bedraagt 6,3 miljoen euro, tegenover 3,5 miljoen euro
in 2010.
Pool multitechnieken
De omzet van de pool multitechnieken zet zijn stijging voort en bedraagt 176 miljoen euro (149
miljoen euro in 2010), goed voor een toename van 18%. Bij constante perimeter bedraagt deze
groei 12,6%. De toename wordt bovendien vastgesteld bij nagenoeg alle bedrijven.
Het bedrijfsresultaat stijgt met meer dan 18%. Het bedraagt 7,4 miljoen euro in 2011 tegenover
6,3 miljoen euro in 2010. Deze louter organische stijging is vooral duidelijk bij Louis Stevens &
Co, Nizet Entreprise en Druart, dat de moeilijkheden van de voorbije twee boekjaren te boven
is gekomen.
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Het nettoresultaat aandeel van de groep bedraagt 3,9 miljoen euro, tegenover 3,7 miljoen euro
in 2010.
Het orderboek mag eveneens gezien worden. Op 1 januari 2012 bedroeg het 162 miljoen euro,
tegenover 128 miljoen euro op 1 januari 2011, wat een toename betekent van 27%. Bij
constante perimeter bedraagt deze groei 14%. De toename situeert zich voornamelijk bij VMA,
dat steeds meer internationaal actief wordt en nieuwe contracten binnenhaalde in Hongarije en
in Turkije.
De pool multitechnieken heeft zich op het einde van het jaar versterkt met de acquisitie van
100% van de aandelen van ETEC NV. Deze onderneming is gespecialiseerd in openbare
verlichting en de plaatsing van ondergrondse netwerken.
Pool baggerwerken en milieu
(de vermelde bedragen in dit hoofdstuk betreffende DEME zijn ad 100%. CFE bezit 50% van deze
vennootschap)

De omzet van DEME bedraagt 1.766 miljoen euro, een gelijkaardig bedrag als in het boekjaar
2010 (1.801 miljoen euro). In de verschillende vakgebieden stellen we een substantiële daling
vast van de milieuactiviteiten (DEC-Ecoterres), terwijl GeoSea een sterke groei liet optekenen
van de offshore activiteiten.
Het bedrijfsresultaat vertoont een daling van 29%. Het bedraagt 137 miljoen euro, tegenover
177 miljoen euro in 2010. De daling is hoofdzakelijk het gevolg, zoals aangekondigd in de
tussentijdse verklaring van 18 mei 2011, van een uitzonderlijk verlies op een
bodemsaneringsproject in het Braziliaanse Santos.
Het nettoresultaat aandeel van de groep bedraagt 104,2 miljoen euro (116,5 miljoen euro in
2010).
Het orderboek, dat nog steeds zeer goed gespreid is qua vakgebieden en geografisch, is van
goede kwaliteit en gaat in stijgende lijn. Het bedraagt 2.404 miljoen euro (1.935 miljoen euro op
1 januari 2011). Bovendien heeft DEME begin dit jaar een nieuwe bestelling binnengehaald in
Australië voor een bedrag van 916 miljoen euro.
Het meerjareninvesteringsprogramma (2008-2012) van DEME is volop aan de gang. In 2011
zijn zeven schepen geleverd: het valpijpschip 'Flintstone', de grindsleephopperzuiger 'Victor
Horta', de rotscutterzuigers 'Amazone' en 'Al Jarraf' van 12.860 kw, de sleephopperzuiger
'Breughel' (11.000 m³) en de megatrailer 'Congo River' met een capaciteit van 30.000 m³. Vier
andere vaartuigen zijn in aanbouw en worden geleverd in 2012: het dieplepelponton 'Peter the
Great', de rotscutterzuiger 'Ambiorix' en twee jack-upschepen, de 'Neptune' en de 'Innovation I'.
DEME heeft actief zijn onderzoeks- en ontwikkelingactiviteiten voortgezet, in het bijzonder wat
betreft de sector van hernieuwbare energie en deze van ontginningstechnieken voor zeldzame
metalen.
PPS-Concessies
De
bouwwerkzaamheden
voor
de
projecten
Coentunnel
in
Amsterdam,
Liefkenshoekspoortunnel in Antwerpen en de scholen van de Duitstalige Gemeenschap zijn
volop bezig.
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Het boekjaar werd dus gewijd aan nieuwe studies en offertes. Zo haalde CFE in het begin van
het jaar het contract binnen voor het politiebureau van Charleroi, een project waarvoor de
bouwvergunningsaanvragen lopen. CFE bestudeert momenteel het project voor een tramlijn
tussen Deurne et Mortsel (Antwerpen) en het project rond de A11 tussen Brugge en Knokke
(Missing Links). De groep Aorta, waarvan CFE deel uitmaakt en die bezig was met de studie
voor het project A1-A6 (Diemen-Almere), is jammer genoeg niet geselecteerd voor het vervolg
van de procedure.
Rent-A-Port, dat gespecialiseerd is in havenontwikkeling, heeft zijn activiteiten met succes
voortgezet. Dochteronderneming Ipem, die actief is in Vietnam, heeft een belangrijke
overeenkomst gesloten met een Japanse bandenproducent.
Tot slot heeft het recent opgerichte Rent-A-Port Energy, dat focust op de ontwikkeling van
offshore windenergie, in partnerschap een eerste concessie in de wacht gesleept in de
Noordzee.
Het bedrijfsresultaat kent een substantiële verbetering, maar blijft nog tijdelijk negatief (-2,2
miljoen euro). Dit verlies valt te verklaren door het feit dat de studiekosten van CFE en Rent-APort ten laste werden genomen. CFE haalt geen winst uit zijn projecten tijdens de
constructiefase.
Het nettoresultaat aandeel van de groep bedraagt -1,9 miljoen euro, tegenover -3,4 miljoen
euro in 2010.
Acquisitie
CFE heeft op 22 februari 2012 de onderneming REMACOM NV overgenomen. Dit bedrijf uit
het Gentse is gespecialiseerd in de aanleg van treinsporen. REMACOM behaalde tijdens de
laatste boekjaren een gemiddelde omzet van 4 miljoen euro.
Dankzij deze acquisitie breidt CFE haar activiteiten uit op spoorwegvlak. Tot de groep behoren
ook ENGEMA en Louis Stevens & Co, filialen die gespecialiseerd zijn in elektrificatie
(bovenleidingen) en signalisatie.
Met deze acquisitie wil CFE synergieën creëren tussen haar spoor- en wegenactiviteiten. Deze
laatsten worden uitgevoerd door Aannemingen Van Wellen, dat gespecialiseerd is in wegenisen haveninfrastructuurwerken. Dit zal CFE de mogelijkheid bieden om haar klanten
totaaloplossingen aan te kunnen reiken voor de bouw en het onderhoud van
transportnetwerken.
Belangrijkste economische gegevens per activiteitspool
Orderboek
(in miljoen euro)
Bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Tussentotaal

1 januari 2012
1.009,9
8,4
1.018,3

1 januari 2011
826,4
17,0
843,4

wijzigings-%
22,2%
n.s.
20,7%

Baggerwerken en milieu
Multitechnieken

1.202,0
162,0

967,5
128,2

24,2%
26,4%

Totaal geconsolideerd

2.382,3

1.939,1

22,9%
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Omzet
(in miljoen euro)
Bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Voorraadeffect
Tussentotaal

2011

2010

wijzigings-%

717,8
26,0
0,6
744,4

707,8
19,8
11,2
738,8

1,4%
n.s.
n.s.
0,8%

Baggerwerken en milieu
Multitechnieken
PPP - Concessies
Holding (interpool eliminaties)

882,9
175,6
2,9
-12,0

900,3
148,6
3,4
-16,7

-1,9%
18,2%
n.s.
n.s.

1.793,8

1.774,4

1,1%

Total geconsolideerd
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Bijdrage in het resultaat uit
bedrijfsactiviteiten (*)
(in duizend euro)
Bouw
Afwaardering positieve consolidatie
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Voorraadeffect
Tussentotaal

2011

2010

wijzigings-%

5.068

10.227

-50,4%

9.391
-1.197
13.262

7.205
-121
17.311

30,3%
n.s.
-23,4%

Baggerwerken en milieu
Multitechnieken
PPP - Concessies
Holding
Interpool eliminaties en
consolidatieherwerkingen
Afwaardering gemengde operatie
Tunesië

67.565
7.398
-2.150
-458

86.489
6.255
-3.666
-583

-21,9%
18,3%
n.s.
n.s.

-686

-522

n.s.

-

-6.197

n.s.

Totaal geconsolideerd

84.931

99.087

-14,3%

2011

2010

wijzigings-%

1.272
6.276
-864
6.684

8.772
3.529
-65
12.236

-85,5%
77,8%
n.s.
-45,4%

Baggerwerken en milieu
Multitechnieken
PPP - Concessies
Holding
Interpool eliminaties en
consolidatieherwerkingen
Afwaardering gemengde operatie
Tunesië

51.031
3.945
-1.877
-16

57.109
3.681
-3.396
385

-10,6%
7,2%
n.s.
n.s.

-686

-522

n.s.

-6.197

n.s.

Totaal geconsolideerd

59.081

63.296

-6,7%

(*) Na aftrek van het aandeel in de centrale kosten

Bijdrage in het netto resultaat
aandeel groep (*)
(in duizend euro)
Bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Voorraadeffect
Tussentotaal

(*) Na aftrek van het aandeel in de centrale kosten
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2.

Overzicht van de resultaten

2.A.1 Geconsolideerde staat van het totaalresultaat
2011

2010

1.793.834
72.078

1.774.401
50.994

-1.093.169
-317.926
-268.536
-101.350
0

-1.074.219
-310.392
-243.412
-98.285
0

84.931

99.087

Bruto financieringskost
Financiële opbrengsten uit belegging van geldmiddelen
Andere financiële kosten
Andere financiële opbrengsten

-16.301
4.299
-18.569
14.838

-13.254
4.418
-18.272
13.205

Financieel resultaat

-15.733

-13.903

69.198

85.184

Belastingen op het resultaat

-13.056

-19.747

Resultaat voor de periode

56.142

65.437

868

-23

57.010

65.414

2.071

-2.118

59.081

63.296

2011

2010

57.010
14.462
1.812
5.785

65.414
-1.009
6.794
501

0

0

Voor het boekjaar afgesloten op 31 december
(duizend euro)
Verkopen
Opbrengsten uit aanverwante activiteiten
Aankopen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Andere operationele kosten
Afschrijvingen
Bijzondere waardevermindering van positieve
consolidatieverschillen
Resultaat uit de bedrijfsactiviteiten

Resultaat vόόr belastingen van de periode

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen
geconsolideerd volgens de vermogensmutatiemethode
Resultaat voor de periode (inclusief
minderheidsbelangen)
Minderheidsbelangen
Resultaat aandeel groep

Voor het boekjaar afgesloten op 31 december
(in duizend euro)
Resultaat (minderheidsaandelen inbegrepen) voor
de periode
Financiële instrumenten : wijziging in marktwaarde :
Omrekeningsverschillen
Uitgestelde belastinglatenties
Verandering in consolidatiemethode (netto na

onder embargo tot en met vrijdag 24 februari 2012 - 17u40 CET - 8
gereglementeerde informatie

uitgestelde belastingen)
Andere elementen van het globaal resultaat
Totaal resultaat
- aandeel van de groep
- aandeel van de minderheidsbelangen

-6.865
50.145
52.006
-1.861

6.286
71.700
69.536
2.164

4,51
3,83

4,83
5,48

2011

2010

9.839
28.725
899.618
7.067
15.128

8.752
27.893
750.470
10.677
14.100

30.631
0
10.923
11.412
1.013.343

25.324
210
9.859
7.033
854.318

158.850
761.407

160.566
661.292

60.242
148
1.759
208.347

28.978
257
55
175.518

Totaal courante activa

1.190.753

1.026.666

Totaal activa

2.204.096

1.880.984

Kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserve in verband met afdekkingsderivaten
Niet uitgekeerde winst
Omrekeningsverschillen
Eigen vermogen - aandeel van de groep
Minderheidsbelangen

21.375
61.463
1.088
-11.646
425.999
3.423
501.702
7.059

21.375
61.463
1.088
-2.968
383.283
1.820
466.061
9.385

Eigen vermogen

508.761

475.446

14.720
10.613
82.833

17.784
13.545
57.998

Nettoresultaat per aandeel (euro) (basis en verwaterd)
Globaal resultaat per aandeel (euro) (basis en
verwaterd)
2.A.2 Geconsolideerde staat van de financiële toestand
Voor het boekjaar afgesloten op 31 december
(in duizend euro)
Immateriële vaste activa
Positieve consolidatieverschillen
Materiële vaste activa
Vastgoedbeleggingen
Ondernemingen geconsolideerd volgens de
vermogensmutatiemethode
Andere niet-courante financiële activa
Afgeleide instrumenten - niet-courante
Andere niet-courante activa
Uitgestelde actieve belastinglatenties
Totaal niet-courante activa
Voorraden
Handels- & overige vorderingen uit operationele
activiteiten
Overige courante activa
Afgeleide instrumenten - courante actief
Financiële courante activa
Geldmiddelen en kasequivalenten

Personeelsvoordelen
Voorzieningen
Andere langlopende verplichtingen
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2011

2010

Andere niet-courant financiële activa
Markwaarde afgeleide instrumenten - verplichtingen
Uitgestelde passieve belastinglatenties

434.896
24.694
12.630

284.104
16.560
7.934

Totaal langlopende verplichtingen

580.386

397.925

Voorzieningen verlies einde werf
Andere courante voorzieningen
Handelsschulden en andere verplichtingen
voortvloeiend uit operationele activiteiten
Fiscale schulden
Kortlopende financiële verplichtingen
Afgeleide instrumenten - courante actief
Andere courante verplichtingen

16.040
31.547
635.159

17.817
26.970
543.299

24.975
124.268
5.646
277.314

32.862
139.663
4.787
242.215

Totaal kortlopende verplichtingen

1.114.949

1.007.613

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

2.204.096

1.880.984

Voor het boekjaar afgesloten op 31 december
(in duizend euro)

2.A.3 Commentaar op de geconsolideerde staat van de financiële toestand, cash-flow
en de investeringen
De netto financiële schuldenlast (*) bedroeg eind december 351 miljoen euro, tegenover 248
miljoen euro op het einde van 2010. Deze financiële schuldenlast is opgesplitst in een
langetermijnschuldenlast van 435 miljoen euro en een positieve nettokortetermijnthesaurie van
84 miljoen euro.
De cashflows uit investeringsactiviteiten vertegenwoordigen voor het boekjaar een bedrag van
179 miljoen euro, tegenover 243 miljoen euro in 2010. Deze investeringen hebben voornamelijk
betrekking op het investeringsprogramma voor bedrijfsmaterieel van DEME.
Het werkkapitaal daalt met 38 miljoen euro.
Het eigen vermogen stijgt met 33,3 miljoen euro en bedraagt 508,8 miljoen euro (475,5 miljoen
euro eind 2010).
CFE beschikt over niet-gebruikte middellangetermijnkredietlijnen voor 50 miljoen euro. De
aankoop van baggertuigen en ander maritiem materiaal door DEME maakt het voorwerp uit
van specifieke financieringen die gedekt worden door deze activa.
(*) De netto financiële schuldenlast houdt geen rekening met de reële waarde van afgeleide producten, die -30,2
miljoen euro bedraagt.

onder embargo tot en met vrijdag 24 februari 2012 - 17u40 CET - 10
gereglementeerde informatie

In duizend euro
Kasstromen uit bedrijfsactiviteit
Kasstromen uit investeringsactiviteit
Kasstromen uit financieringsactiviteit
Netto toename/afname van de liquide middelen
Eigen vermogen aandeel van de groep bij opening
Eigen vermogen aandeel van de groep bij afsluiting
Netto resultaat aandeel van de groep van het jaar
ROE

2011

2010

102.592
-179.124
111.450
34.918
466.061
501.702
59.081
12,7%

169.097
-242.585
77.976
4.488
413.343
466.061
63.296
15,3%

2.A.4 Geconsolideerde staat van het eigen vermogen voor de periode afgesloten op 31
december 2011
Kapitaal

Uitgiftepremie

Niet
uitgekeerde
winst

Reserve in
verband
met
afdekkingsderivaten

Herwaarde
Ringsmeer
waarde

Omrekeningsverschillen

Eigen
vermogen
aandeel
van de
groep

Minderheidsbelangen

21.375

61.463

383.283

(2.968)

1.088

1.820

466.061

9.385

475.446

59.081

(8.678)

1.603

52.006

(1.861)

50.145

(duizend euro)

Per 31 december 2010
Totaal resultaat voor
de periode
Dividenden aan
aandeelhouders

(16.365)

(16.365)

Dividenden van
minderheidsbelangen
Per 31 december 2011

21.375

61.463

425.999

(11.646)

2.A.5 Kerncijfers per aandeel
31.12.2011
Totaal aantal aandelen
Resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening na aftrek
van de netto financiële
lasten, per aandeel
Nettoresultaat (aandeel van
de groep) per aandeel

13.092.260

31.12.2010
13.092.260

5,29

6,51

4,51

4,83

1.088

3.423

501.702

Totaal

(16.365)

(465)

(465)

7.059

508.761
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2.B.1 Resultaat CFE NV (volgens Belgische normen)
(in duizend euro)
Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat (netto)
Resultaat uit de gewone
Bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
Resultaat vóór belastingen
Belastingen
Resultaat

2011
431.649
361.506
663
30.762
31.425

2010
434.947
374.627
-3.710
28.547
24.837

696
-175
31.946
190
32.136

0
-5.007
19.830
-138
19.692

2.B.2 Balans CFE NV na winstverdeling (volgens Belgische normen)
(in duizend euro)
Activa
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal van de activa

2011

2010

306.139
316.370
622.509

299.121
296.119
595.240

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen voor risico's en kosten
Schulden op lange termijn
Schulden op korte termijn
Totaal van de passiva

163.991
53.020
42.945
362.553
622.509

146.911
64.128
58.073
326.128
595.240

3.

Informatie over de vooruitzichten

Rekening houdend met het onderboek, zou het omzetcijfer van de groep hoger dienen te zijn
dan dit van 2011. Op basis hiervan, beoogt de groep een gunstige evolutie van het resultaat
vergeleken met dit van 2011.
4.

Vergoeding van het kapitaal

De raad van bestuur van CFE NV stelt aan de algemene vergadering van 3 mei 2012 voor een
brutodividend van 1,15 euro per aandeel toe te kennen, wat overeenkomt met 0,8625 euro
netto, in totaal een uitkering van 15.056.099 euro. De overgedragen winst na uitkering bedraagt
46.137.589 euro.
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5.

Informatie over het aandeel

Op 31 december 2011 werd het kapitaal van CFE vertegenwoordigd door 13.092.260
aandelen.
Wij herinneren eraan dat de buitengewone algemene vergadering van 8 oktober 2007 het
volgende had goedgekeurd:
het voorstel van de raad van bestuur om, per 1 januari 2008, de effecten aan toonder
van de vennootschap af te schaffen
het voorstel van de raad van bestuur om, per 1 januari 2008, de zeshonderd vierenvijftig
duizend zeshonderd dertien (654.613) aandelen van de vennootschap – zonder
waardevermelding, volledig gestort, vertegenwoordigend het maatschappelijk kapitaal
van eenentwintig miljoen driehonderd vierenzeventig duizend negenhonderd
eenenzeventig euro drieënveertig cent (21.374.971,43 euro) – te splitsen in 20,
waardoor het genoemde kapitaal van de vennootschap vanaf deze datum
vertegenwoordigd wordt door dertien miljoen tweeënnegentig duizend tweehonderd
zestig (13.092.260) aandelen.
Dit proces van dematerialisering en splitsing is nog altijd aan de gang.
De splitsing van de aandelen op naam gebeurde automatisch. Aan de aandeelhouders werd in
het register van aandeelhouders automatisch het aantal gesplitste aandelen toegekend dat hun
toekwam.
De splitsing van de aandelen aan toonder die per 1 januari 2008 al ingeschreven waren op een
effectenrekening, gebeurde automatisch. Aan de aandeelhouders werd automatisch het aantal
gesplitste aandelen toegekend dat hun toekwam.
Voor de inwisseling en de splitsing van de bestaande aandelen aan toonder die nog in
materieel bezit zijn, dienen de aandeelhouders deze ofwel te overhandigen aan een financiële
instelling van hun keuze om ze in te schrijven op een effectenrekening, ofwel te overhandigen
op de maatschappelijke zetel van de vennootschap om ze te laten inschrijven in het register
van aandeelhouders. Het is het gesplitste aantal effecten dat in rekening wordt gebracht of
ingeschreven wordt in het register van aandeelhouders.
Sinds 1 januari 2008 is de uitoefening opgeschort van elk recht verbonden aan aandelen aan
toonder zolang die nog in materieel bezit blijven. Sinds die datum moeten de eigenaars van
aandelen aan toonder voorafgaandelijk de inwisseling van hun aandelen in aandelen op naam
of gedematerialiseerde aandelen vragen om te kunnen deelnemen aan een algemene
vergadering van de vennootschap.
De aandelen aan toonder uitgegeven door de vennootschap die noch zijn geboekt op een
effectenrekening, noch zijn ingeschreven in het register van aandeelhouders, worden op 31
december 2013 van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde aandelen.
Euroclear Belgium is aangesteld als vereffeningsinstelling.
Het register van aandelen op naam wordt elektronisch bijgehouden en het beheer ervan is
toevertrouwd aan Euroclear Belgium (CIK nv).
Er werden geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven.
Bank Degroof is aangeduid als 'Main Paying Agent'.
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De financiële instellingen waar de houders van financiële instrumenten hun financiële rechten
kunnen uitoefenen, zijn: Bank Degroof, BNP Paribas Fortis en ING België.
6.

Corporate governance

De gewone algemene vergadering van 5 mei 2011 heeft het bestuurdersmandaat van de bvba
Ciska Servais, vertegenwoordigd door mevrouw Ciska Servais, hernieuwd voor een periode
van vier jaar die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2015.
Bvba Ciska Servais, vertegenwoordigd door mevrouw Ciska Servais, beantwoordt aan de
onafhankelijkheidscriteria zoals opgenomen in het artikel 526 ter van het Wetboek van
Vennootschappen en in de Belgische Corporate Governance Code.
De raad van bestuur, die op de hoogte was gebracht van de gevolgen van de op 5 april 2011
gepubliceerde en op 1 januari 2012 van kracht wordende wet van 20 december 2010, heeft op
28 november 2011 een algemene vergadering bijeengeroepen om de statuten te wijzigen en ze
in overeenstemming te brengen met de wet. De buitengewone algemene vergadering heeft
deze wijziging van de statuten goedgekeurd.

7.

Agenda van de aandeelhouder

- Gewone algemene vergadering : 3 mei 2012
- Publicatie tussentijdse verklaring : 14 mei 2012 (na beurstijd)
- Datum betaalbaarstelling van de dividenden : 16 mei 2012 (gedematerisaliseerde
coupon nr. 5)
- Bekendmaking van de halfjaarresultaten : 24 augustus 2012 (na beurstijd)
- Publicatie tussentijdse verklaring : 14 november 2012 (na beurstijd)
De commissaris Deloitte, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Pierre-Hugues
Bonnefoy, heeft bevestigd dat de boekhoudkundige informatie die in het bericht
opgenomen is geen enkel voorbehoud van zijn kant oproept en overeenstemt met de
financiële staten zoals die afgesloten werden door de raad van bestuur.

CFE is een multidisciplinaire aannemingsgroep met aanverwante diensten, genoteerd op
Euronext Brussels, waarvan VINCI 47% van het kapitaal bezit. In zijn hoofdactiviteit als
aannemer situeert CFE zich op de voorgrond in België en is zeer actief in Nederland,
Luxemburg en in Centraal-Europa. CFE bezit 50% van het kapitaal van DEME, één van de
grootste baggermaatschappijen op wereldvlak
Het persbericht van CFE is eveneens te raadplegen op de CFE website www.cfe.be.

Opmerking ter attentie van de redactie
Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de volgende personen bij CFE :
- 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 - financieel en administratief directeur,
tel. +32 2 661 17 28, jninanne@cfe.be

