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PERSMEDEDELING
onder embargo tot dinsdag 30 augustus 2016 – 07u00 CET

CFE







Omzet
Bedrijfsresultaat
Nettoresultaat aandeel van de groep
Netto financiële schuld
Orderboek

:
:
:
:
:

1.224,5 miljoen euro
75,5 miljoen euro
53,0 miljoen euro
365,2 miljoen euro
4.472,4 miljoen euro

Op 25 augustus 2016 is de raad van bestuur van CFE samengekomen om de halfjaarlijkse financiële
staten per 30 juni 2016 op te stellen.

1. Kerncijfers 1ste semester 2016
In miljoen euro

1ste semester
2016

Omzet

1.224,5

Zelffinanciëringscapaciteit (EBITDA)
In % van de omzet

1ste semester
2015
1.643,5

182,2

276,0

14,9%

16,8%

Bedrijfsresultaat activiteiten
In % van de omzet

70,5

143,0

5,8%

8,7%

Bedrijfsresultaat (*) (EBIT)
In % van de omzet

75,5

152,7

6,2%

9,3%

Nettoresultaat aandeel van de groep
In % van de omzet

53,0

110,9

4,3%

6,7%

2,10

4,38

Nettoresultaat aandeel van de groep per
aandeel (in euro)

Evolutie
-25,5%
-34,0%
-50,7%
-50,6%
-52,2%
-52,1%

(*) Inclusief winst uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures.

In miljoen euro

Eigen vermogen aandeel van de groep
Netto financiële schuld
Orderboek

30 juni 2016
1.416,7

31 december
2015

Evolutie

1.423,3

-0,5%

365,2

322,7

+13,2%

4.472,4

4.160,3

+7,5%
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2. Analyse, per activiteitenpool, van de resultaten en het orderboek
Pool Baggerwerken en milieu
Kerncijfers (*)
1ste semester 2016

1ste semester 2015

Evolutie

Omzet

802,1

1.171,0

-31,5%

EBITDA

185,3

276,3

-32,9%

Bedrijfsresultaat (**)

78,3

176,5

-55,6%

Nettoresultaat aandeel
van de groep

54,1

120,8

-55,2%

In miljoen euro

(*) Inclusief herwerkte bedragen conform de boeking tegen reële waarde van de identificeerbare activa en passiva van DEME na de verwerving
van de bijkomende 50% van de aandelen van DEME op 24 december 2013.
(**) Inclusief het resultaat uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures.

In miljoen euro

31 december 2015

Evolutie

3.625,0

3.185,0

13,8%

329,6

275,0

19,9%

30 juni 2016

Orderboek
Netto financiële schuld

Kerncijfers volgens economische benadering
De hierna vermelde kerncijfers worden voorgesteld volgens de economische benadering, dewelke de
gezamenlijk gecontroleerde ondernemingen proportioneel consolideert (vóór 1 januari 2014
toegepaste boekhoudprincipes).
In miljoen euro
(uitgezonderd herwerkingen voor DEME)

1ste semester
2016

1ste semester
2015

Evolutie

Omzet

803,1

1.218,7

-34,1%

EBITDA

195,2

302,6

-35,5%

Bedrijfsresultaat op activiteit

84,7

183,8

-53,9%

Nettoresultaat aandeel van de groep

54,0

119,8

-54,9%

112,6

291,9

-61,4%

Investeringen

Omzet
DEME heeft een omzet gerealiseerd van 803,1 miljoen euro. Dit cijfer ligt lager dan in het eerste
semester van 2015, dat werd gekenmerkt door een buitengewoon hoge activiteit in met name Egypte
(verbreding van het Suezkanaal).
Enkele grote projecten zijn laattijdig van start gegaan en dit heeft de bezettingsgraad van de vloot
beïnvloed.
In Singapore verlopen de werven Jurong Island Westward Extension (JIWE) en Tuas Terminal - fase 1
zoals gepland. DEME kende ook een hoge activiteit in Panama (verbreding van de kanaalingang
langs de Stille Oceaan), Afrika, India en Europa.
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In de Noordzee heeft GeoSea op haar beurt vroeger dan gepland het transport en de installatie van
de enkelvoudige funderingspalen afgerond voor 54 windmolens in het Duitse park Nordsee One.
In het Verenigd Koninkrijk werd het startschot gegeven voor de projecten Galloper en Race Bank.
Beide projecten zullen een omvangrijke activiteit genereren in het tweede semester van 2016.

Evolutie van de activiteit per specialisatie (economische benadering)
In %

1ste semester 2016

1ste semester 2015

Capital dredging

44%

55%

Maintenance dredging

14%

10%

4%

5%

13%

9%

3%

0%

22%

21%

100%

100%

Fallpipe en landfalls
Environment
Civil works
Marine works
Totaal

Evolutie van de activiteit per geografisch gebied (economische benadering)
In %

1ste semester 2016

1ste semester 2015

50%

33%

2%

0%

15%

40%

7%

6%

Azië en Oceanië

16%

11%

Midden-Oosten

4%

6%

India en Pakistan

6%

4%

100%

100%

Europa (EU)
Europa (niet-EU)
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika

Totaal

EBITDA en bedrijfsresultaat
De EBITDA van DEME bedraagt 195,2 miljoen euro in het eerste semester van 2016, of 24,3% van de
omzet. Ondanks de tijdelijke activiteitsdaling is DEME erin geslaagd een hoog rentabiliteitsniveau te
behouden. Dit is onder meer te danken aan het feit dat verschillende werven in gunstige
omstandigheden konden worden afgesloten.

Orderboek
Het orderboek is in de loop van het eerste semester van 2016 toegenomen met 13,8% en heeft een
recordniveau bereikt van 3.625 miljoen euro.
GeoSea heeft een order van 650 miljoen euro binnengehaald voor de bouw van het windmolenpark
Merkur met 66 windmolens van 6 MW. De financiering is intussen rond en de oplevering is gepland
voor maart 2019. Daarnaast zal GeoSea gedurende een periode van tien jaar het onderhoud van de
windmolenfunderingen voor haar rekening nemen. DEME heeft via haar dochtermaatschappij DEME
Concessions Wind ook een minderheidsparticipatie (12,5%) in het kapitaal van de concessiehouder
van het windmolenpark.
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GeoSea heeft bovendien in het kader van het offshore windmolenpark Hohe See in de Noordzee, op
ongeveer 90 km van het eiland Borkum (Duitsland), een EPCI-contract afgesloten voor het ontwerp,
de productie en de installatie van 71 funderingspalen voor windmolens. Dit order is nog niet
opgenomen in het orderboek per 30 juni 2016.
Daarnaast heeft haar dochtermaatschappij Tideway een belangrijk contract met DONG Energy in de
wacht gesleept. Het gaat om een design & build contract voor het trekken en installeren van kabels
met een grote diameter, uitgevoerd door het nieuwe multipurpose-schip 'Living Stone'. Dit contract
kadert in de bouw van HornSea One, een offshore windmolenpark in Engeland, dat het grootste ter
wereld wordt (1.200 MW). Dit order is nog niet opgenomen in het orderboek per 30 juni 2016.
Op 30 mei 2016 heeft het consortium Femern Link Contractors, waartoe ook CFE en DEME behoren,
de voorwaardelijke contracten met de Deense autoriteiten getekend voor het ontwerp en de bouw van
de Fehmarnbelt, de grootste wegtunnel ter wereld (18 km) die Denemarken zal verbinden met
Duitsland. De werken, met een geschatte waarde van 700 miljoen euro voor DEME/CFE, zullen pas
van start gaan nadat langs Duitse zijde de noodzakelijke bouwvergunningen voor de tunnel zijn
verkregen. Dit order is nog niet opgenomen in het orderboek per 30 juni 2016.

Investeringen en netto financiële schuld
De investeringen in de rapporteringsperiode bedragen 112,6 miljoen euro. Ze hebben voornamelijk
betrekking op de kapitalisering van de onderhoudskosten (in toepassing van IAS 16) en de gestorte
voorschotten (32 miljoen euro) voor de zes schepen die momenteel worden gebouwd: het zelfvarende
hefvaartuig Apollo, het multipurpose-schip Living Stone, het kraanschip DP2 Gulliver (in partnership)
en de drie baggerschepen met functionele zuigfunctie (Bonny River, Scheldt River en Minerva). Deze
vaartuigen vertegenwoordigen een totale waarde van 500 miljoen euro en zullen de DEME-vloot
versterken vanaf 2017-2018.
De netto financiële schuld bedraagt 334,2 miljoen euro (economische benadering), wat overeenkomt
met een stijging van 67,5 miljoen euro.
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Pool Contracting
Kerncijfers
1ste semester 2016

1ste semester 2015 (*)

400,5

332,7

+20,4 %

Bedrijfsresultaat (**)

7,6

-4,6

-

Nettoresultaat aandeel van de
groep

4,1

0,7

+485,7%

In miljoen euro

Omzet

Evolutie

(*) Pro forma cijfers volgens de vanaf 1 januari 2016 toepasselijke nieuwe definitie van het segment.
(**) Inclusief het resultaat uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures.

Omzet
De omzet bedraagt 400,5 miljoen euro, een stijging met 20,4% ten opzichte van het eerste semester
van 2015.
Het merendeel van de entiteiten in Contracting registreert vooral op internationaal vlak een
omzetstijging, met een drukke activiteit voor CFE Polska en CLE Luxemburg.
De bouwactiviteit in België, goed voor net iets meer dan de helft van de omzet in de pool, wordt vooral
in Vlaanderen aangedreven door het programma Scholen van Morgen en enkele grote werven zoals
het ziekenhuis AZ Sint-Maarten in Mechelen en de industriële site van Exxon in Antwerpen. De werf
van winkelcentrum Docks in Brussel gaat de slotfase in, terwijl die van Grands Prés in Bergen al werd
opgeleverd in juni 2016.

In miljoen euro

Bouw

1ste semester 2016

1ste semester 2015 (*)

Evolutie

293,5

236,1

+24,3%

226,6

194,7

+16,4%

66,9

41,4

+61,6%

Multitechnieken

76,2

66,5

+14,6%

Spoorinfra

30,8

30,1

+2,3%

400,5

332,7

+20,4%

Gebouwen België
Gebouwen Internationaal (**)

Totaal Contracting

(*) Pro forma cijfers volgens de vanaf 1 januari 2016 toepasselijke nieuwe definitie van het segment.
(**) Uitsluitend Luxemburg, Polen en Tunesië.

Bedrijfsresultaat
CFE Contracting tekent een bedrijfsresultaat van 7,6 miljoen euro op, terwijl dit cijfer nog negatief was
per 30 juni 2015 (-4,6 miljoen euro).
De drie divisies (Bouw, Multitechnieken en Spoorinfra) hebben positief bijgedragen aan het
bedrijfsresultaat van de pool.
De bijdrage van CFE Bouw Vlaanderen en CFE Polska aan het bedrijfsresultaat van de pool is sterk
gestegen ten opzichte van het eerste semester van 2015.
De operationele marge, uitgedrukt in percentage van de omzet, ligt aanzienlijk hoger en bereikt bijna
2%.
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Orderboek
In miljoen euro

Bouw

30 juni 2016

31 december 2015 (*)

Evolutie

571,6

671,2

-14,8%

Gebouwen België

415,0

494,6

-16,1%

Gebouwen Internationaal (**)

156,6

176,6

-11,3%

120,5

115,8

+4,1%

46,7

49,3

-5,3%

738,8

836,3

-11,7%

Multitechnieken
Spoorinfra
Totaal Contracting

(*) Pro forma cijfers volgens de vanaf 1 januari 2016 toepasselijke nieuwe definitie van het segment.
(**) Uitsluitend Luxemburg, Polen en Tunesië.

Het orderboek in Contracting bedraagt 738,8 miljoen euro, een daling van 97,5 miljoen euro ten
opzichte van 1 januari 2016.
De marktomstandigheden in België en de grotere selectiviteit bij het aannemen van opdrachten
hebben hun stempel gedrukt op het orderboek van de dochtermaatschappijen CFE Bâtiment Brabant
Wallonie en CFE Bouw Vlaanderen. Deze laatste is er echter in geslaagd om in juli 2016 enkele grote
orders binnen te halen, net zoals CFE Polska.

Thesaurie
Dankzij een positieve evolutie van de behoefte aan bedrijfskapitaal bedraagt de netto thesauriepositie
van de pool 98,2 miljoen euro, een stijging van 23,4 miljoen euro ten opzichte van 31 december 2015.

onder embargo tot dinsdag 30 augustus 2016 – 07u00 CET - 7
gereglementeerde informatie

Pool Vastgoedontwikkeling
Kerncijfers
In miljoen euro

1ste semester
2016

1ste semester
2015

Evolutie

Omzet

7,6

13,4

-43,3%

Bedrijfsresultaat (*)
Nettoresultaat aandeel van de
groep

0,5

2,7

-81,5%

-0,8

1,4

-

(*) Inclusief het resultaat uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures.

Evolutie van het vastgoedbestand
In miljoen euro

30 juni 2016

31 december 2015

Commercialiseringsbestand

16

14

Bouwbestand

32

34

Ontwikkelingsbestand

75

71

123

119

Totaal

Vastgoedbestand
Het vastgoedbestand bedraagt 122,8 miljoen euro per 30 juni 2016, goed voor een stijging van 3,4%.
In België zet BPI met succes de verkoop van wooneenheden voort in de projecten 'Erasmus Gardens'
(Anderlecht), 'Ernest' (Elsene) en 'Oosteroever' (Oostende). Daarnaast heeft BPI begin juli de
aankoop van een nieuwe grondpositie in de Europese wijk in Brussel afgerond. Dit maakt een
ontwikkelingsproject met 5.400 m² woonoppervlakte mogelijk.
In Luxemburg gaat de bouw van het vastgoedcomplex 'Kons' goed vooruit. De oplevering en de
projectoverdracht aan een institutionele belegger zijn gepland voor het einde van het boekjaar.
In Polen heeft BPI Polska een nieuwe grondpositie aangekocht in Warschau (woonproject van
3.500 m²). De bouw en de verkoop van de fasen 3 en 4 in het woonproject 'Ocean Four' in Gdansk
evolueren gestaag.

Nettoresultaat
Bij gebrek aan aanzienlijke transacties in de loop van het semester is het nettoresultaat van de pool
negatief (-0,8 miljoen euro ten opzichte van +1,4 miljoen euro in het eerste semester van 2015). Dit
resultaat is geen weerspiegeling van de verwachte prestaties van de pool over het volledige boekjaar.
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Holding, niet-overgedragen activiteiten en eliminaties tussen polen
Kerncijfers
In miljoen euro

Omzet
Bedrijfsresultaat (**)
Nettoresultaat aandeel van de
groep

1ste semester 2016

1ste semester 2015 (*)

Evolutie

14,4

126,4

-88,6%

-10,9

-21,9

+50,2%

-4,3

-12,2

+64,8%

(*) Pro forma cijfers volgens de vanaf 1 januari 2016 toepasselijke nieuwe definitie van het segment.
(**) Inclusief het resultaat uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures.

Omzet
De omzet bestaat uit 29,5 miljoen euro voor de niet-overgedragen activiteiten van CFE nv
(131,6 miljoen euro in het eerste semester van 2015) en -15,1 miljoen euro aan eliminaties tussen
polen.
De aanzienlijke daling van de omzet wordt verklaard door de overdracht van de maritieme burgerlijke
bouwkunde activiteiten aan DEME op het einde van het boekjaar 2015 enerzijds, en een bijzonder
lage activiteit in Afrika na de oplevering van enkele grote projecten in 2015 (meer bepaald in Algerije
en Tsjaad) anderzijds.
Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat (-10,9 miljoen euro) werd negatief beïnvloed door de erkenning van bijkomende
verliezen op het project van het waterzuiveringstation in Brussel-Zuid, waarvan de eerste van de drie
fasen is afgerond in juli 2016.
Nettoresultaat
Het bedrijfsresultaat van de pool bedraagt -4,3 miljoen euro (tegenover -12,2 miljoen euro in het
eerste semester van 2015).
Het operationeel verlies werd deels gecompenseerd door de gerealiseerde meerwaarde bij de
overdracht van de participatie van CFE in de maatschappij Locorail nv, die instaat voor het onderhoud
en de financiering van de spoorwegverbinding Liefkenshoek in Antwerpen.
Ter herinnering, in het eerste semester van 2015 werd het bedrijfsresultaat positief beïnvloed door de
overdracht van de wegactiviteiten.

Orderboek
In miljoen euro

Orderboek

30 juni 2016
101,6

31 december 2015
132,3

Evolutie
-23,2%

De belangrijkste lopende projecten zijn enerzijds de werf voor het waterzuiveringstation in BrusselZuid en anderzijds het contract voor de levering van materiaal voor drie woontorens in Lagos
(Nigeria).
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Schuldvorderingen tegenover Tsjaad
De staat Tsjaad heeft in de loop van het tweede trimester een voorwaardelijk herfinancieringsvoorstel
ontvangen voor de schuldvorderingen met betrekking tot het Grand Hôtel in N'Djamena. Dit voorstel
wordt momenteel onderzocht door de Tsjadische autoriteiten.
De blootstelling in dit land blijft onveranderd en bedraagt 60 miljoen euro.
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3. Samenvatting van de resultaten
3.A.1 Verkorte geconsolideerde resultatenrekening
Boekjaar afgesloten op 30 juni
(duizend euro)

2016

Omzet

2015

1.224.532

1.643.545

Opbrengsten uit aanverwante activiteiten
Aankopen
Bezoldigingen en sociale lasten
Andere exploitatiekosten
Afschrijvingskosten
Waardevermindering van goodwill

31.227
-591.732
-291.942
-189.388
-112.178
0

63.755
-871.528
-299.650
-262.744
-130.353
0

Bedrijfsresultaat op activiteit

70.519

143.025

4.938

9.674

75.457

152.699

-13.265
1.428

-13.692
5.078

-11.837

-8.614

63.620

144.085

-11.373

-35.804

52.247

108.281

799

2.569

53.046

110.850

Winst uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures

Bedrijfsresultaat
Financieringskosten
Overige financiële lasten en opbrengsten

Financieel resultaat
Resultaat vóór belastingen
Winstbelastingen

Resultaat van het boekjaar
Minderheidsbelangen

Resultaat – Aandeel van de groep

Verkorte geconsolideerde staat van het globaal resultaat
Boekjaar afgesloten op 30 juni
(duizend euro)
Resultaat van de periode – Aandeel van de groep
Resultaat van het boekjaar
Financiële instrumenten – veranderingen in reële waarde
Omrekeningsverschillen
Uitgestelde belastingen

Andere elementen van het globaal resultaat die
later geherklasseerd zullen worden naar het
nettoresultaat
Herwaardering van de nettoverplichting m.b.t. toegezegde
pensioenregelingen
Uitgestelde belastingen

Andere elementen van het globaal resultaat die
later niet geherklasseerd zullen worden naar het
nettoresultaat
Totaal andere elementen van het globaal
resultaat die rechtstreeks in het eigen vermogen
worden opgenomen
Globaal resultaat
- aandeel van de groep
- aandeel van de minderheidsbelangen
Nettoresultaat per aandeel (euro) (basis verwaterd)
Globaal resultaat aandeel groep per aandeel (euro) (basis en
verwaterd

2016

2015
53.046
52.247
-5.253
4.581
1.859

110.850
108.281
-178
1.145
60

1.187

1.027

0

0

0

0

0

0

1.187

1.027

53.434

109.308

54.294
-860
2,10
2,14

111.794
-2.486
4,38
4,42
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3.A.2 Geconsolideerde balans
Boekjaar afgesloten op
(duizend euro)
Immateriële vaste activa
Goodwill
Materiële vaste activa
Vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast
Overige financiële vaste activa
Langlopende afgeleide instrumenten
Overige vaste activa
Uitgestelde belastingvorderingen

30 juni 2016

31 december 2015

97.556
175.169
1.728.040
152.908
106.244
2.190
18.566
109.225

97.886
175.222
1.727.679
151.377
129.501
1.381
19.280
103.345

2.389.898

2.405.671

98.524
1.135.129
74.871
1.330
56
454.556

77.946
1.192.977
125.029
8.514
70
491.952

Totaal vlottende activa

1.764.466

1.896.488

Totaal van de activa

4.154.364

4.302.159

41.330
800.008
599.162
-7.448
-14.104
-2.273
1.416.675
9.927

41.330
800.008
607.012
-7.448
-10.710
-6.915
1.423.277
11.123

1.426.602

1.434.400

41.187
38.694
6.296
304.376
343.869
28.941
142.706

41.054
44.854
17.145
305.216
398.897
33.359
150.053

Totaal langlopende verplichtingen

906.069

990.578

Voorzieningen voor courante risico’s
Handelsschulden en andere bedrijfsschulden
Fiscale schulden
Financiële schulden
Kortlopende afgeleide instrumenten
Overige kortlopende verplichtingen

66.243
1.093.451
53.809
171.511
34.077
402.602

64.820
1.184.886
88.215
110.558
35.146
393.556

Totaal kortlopende verplichtingen

1.821.693

1.877.181

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

4.154.364

4.302.159

Totaal vaste activa
Voorraden
Handelsvorderingen en overige bedrijfsvorderingen
Overige vlottende activa
Kortlopende afgeleide instrumenten
Financiële vlottende activa
Geldmiddelen en kasequivalenten

Kapitaal
Uitgiftepremies
Ingehouden winsten
Toegezegde pensioenenplannen
Afdekkingsreserves
Omrekeningsverschillen
Eigen vermogen – aandeel van de groep CFE
Minderheidsbelangen

Eigen vermogen
Pensioenverplichtingen en personeelsbeloningen
Voorzieningen
Andere langlopende verplichtingen
Obligatielening
Financiële schulden
Langlopende afgeleide instrumenten
Uitgestelde belastingverplichtingen
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3.A.3 Samenvattende geconsolideerde tabel van de kasstromen
Boekjaar afgesloten op 30 juni
(duizend euro)

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

2015

2016
133.719

149.085

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

-114.983

-134.380

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

-54.794

-327.377

Netto toename/afname van de liquide middelen

-36.058

-312.672

3.A.4 Kerncijfers per aandeel
30 juni 2015

30 juni 2016
Totaal aantal aandelen
Resultaat uit de gewone bedrijfsoefening na aftrek van
de netto financiële lasten, per aandeel (in euro)
Nettoresultaat aandeel van de groep per aandeel
(in euro)

25.314.482

25.314.482

2,51

5,69

2,10

4,38

4. Informatie over de vooruitzichten
De vertraagde fasering van verschillende grote projecten zal doorwegen op de omzet van DEME in
2016: deze zal lager liggen dan in 2015, ondanks het vooruitzicht op een hoge activiteit in het tweede
semester (meer bepaald op het gebied van offshore windparken). Niettemin zou de EBITDA-marge,
uitgedrukt in percentage van de omzet, hoger moeten blijven dan het historisch gemiddelde.
Contracting zou in 2016 een stijging van de omzet en van het bedrijfsresultaat moeten kennen.

5. Informatie over het aandeel
Op dinsdag 30 juni 2016 werd het kapitaal van CFE vertegenwoordigd door 25.314.482 aandelen.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Er werden geen converteerbare obligaties of warrants
uitgegeven. De financiële instellingen waar de houders van financiële instrumenten hun financiële
rechten kunnen uitoefenen zijn: BNP Paribas Fortis, Bank Degroof en ING België.
Bank Degroof is aangeduid als 'Main Paying Agent'.

6. Corporate governance
De gewone algemene vergadering heeft het bestuurdersmandaat van Philippe Delusinne vernieuwd
voor een termijn van vier jaar die afloopt na de algemene vergadering van mei 2020. Philippe
Delusinne beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526 ter van het Wetboek van
Vennootschappen en van de Belgisch Corporate Governance Code 2009.
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De gewone algemene vergadering heeft het bestuurdersmandaat van Christian Labeyrie vernieuwd
voor een termijn van vier jaar die afloopt na de algemene vergadering van mei 2020. Christian
Labeyrie beantwoordt niet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526 ter van het Wetboek van
Vennootschappen en van de Belgisch Corporate Governance Code 2009.
De algemene vergadering heeft Leen Geirnaerdt benoemd tot bestuurder voor een termijn van vier
jaar die afloopt na de algemene vergadering van mei 2020. Leen Geirnaerdt beantwoordt aan de
onafhankelijkheidscriteria van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen en van de
Belgisch Corporate Governance Code 2009.
De algemene vergadering heeft het mandaat van de commissaris Deloitte, Bedrijfsrevisoren, BV
o.v.v.e. cvba, vertegenwoordigd door Michel Denayer en Rik Neckebroeck, vernieuwd voor een
termijn van drie jaar die afloopt na de algemene vergadering van 2019.
Luc Bertrand werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van CFE met ingang van 5 mei
2016.

7. Agenda van de aandeelhouder
 publicatie van de tussentijdse verklaring:

22 november 2016 (vóór beurstijd)

 publicatie van de jaarlijkse resultaten 2016 :

28 februari 2017 (vóór beurstijd)

 gewone algemene vergadering:

4 mei 2017

De commissaris Deloitte, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heren Michel Denayer
en Rik Neckebroeck, heeft bevestigd dat de boekhoudkundige informatie die in het bericht
opgenomen is, geen enkel voorbehoud van zijnentwege oproept en dat zij overeenstemt met de
financiële staten zoals die afgesloten werden door de raad van bestuur. Zonder de hierboven
vermelde verklaring in het gedrang te brengen, vestigt de commissaris de aandacht op de
betalingsonzekerheid met betrekking tot de uitstaande vorderingen op de Tsjaadse Staat
alsmede de ondernomen acties om hun betalingen te bekomen.

* *
*

CFE is een industriële Belgische groep die actief is in 3 verschillende vakgebieden : Bagger- en
maritieme werken en milieu, Contracting en Vastgoedontwikkeling.
CFE is wereldwijd actief voornamelijk door haar activiteit Bagger- en maritieme werken, die wordt
uitgevoerd door haar 100%-dochtermaatschappij 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

