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CFE
CFE verkoopt haar wegenbouw activiteit aan Aswebo

In het kader van de herschikking van haar activiteiten heeft CFE vandaag een overeenkomst
bereikt met Asfalt-, Wegenis- en Bouwwerken NV (ASWEBO), het wegenfiliaal van de groep
Willemen, voor de overdracht van 100% van de aandelen van Aannemingen Van Wellen NV.
De transactie, die nog moet worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteit, zou in het
eerste kwartaal van 2015 worden voltrokken. De positieve impact van de overdracht op het
geconsolideerd nettoresultaat 2015 van CFE zou ongeveer 10 miljoen euro zijn.
De divisie 'Bouw' van Aannemingen Van Wellen, die op 28 november 2014 werd overgedragen
aan een dochteronderneming van CFE, zal in Vlaanderen actief blijven onder het commerciële
merk ‘ATRO Bouw’.

CFE is een industriële Belgische groep die actief is in zes verschillende vakgebieden: Baggeren maritieme werken, Bouw, Spoorwerken, Multitechnieken, Vastgoedontwikkeling en -beheer
en Publiek-private samenwerkingen.
De in België gebaseerde groep is wereldwijd actief. De belangrijkste activiteit, Bagger- en
maritieme werken, wordt uitgevoerd door 100%-dochter DEME, één van de wereldleiders
inzake baggerwerken. CFE is een op Euronext Brussels genoteerde groep waarvan
Ackermans & van Haaren 60,40% van het kapitaal bezit.

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 - mobiel +32 497 514 445 rbentegeat@cfe.be of

-

Fabien De Jonge, Financieel en administratief directeur - tel. +32 2 661 13 12 mobiel +32 497 514 406 - fabien_de_jonge@cfe.be of

-

Yves Weyts, Gedelegeerd bestuurder Aannemingen Van Wellen en Directeur generaal van de
pool Multitechnieken en Spoor- en Wegeninfra - mobiel +32 497 514 411 - yves_weyts@cfe.be

