Persbericht CFE (art. 593 Wetboek van vennootschappen)

Aannemingsmaatschappij CFE, afgekort CFE
naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel Herrmann-Debrouxlaan 40 - 42 te 1160 Brussel
Rechtspersonenregister nr. 0400.464.795
Kapitaalverhoging in geld met voorkeurrecht
voor de bestaande aandeelhouders
De openbare inschrijving door de bestaande aandeelhouders, overeenkomstig art. 592 van het Wetboek
van vennootschappen, op nieuwe aandelen waarvan de uitgifte afhangt van een beslissing van de raad
van bestuur hiertoe bijeengeroepen op 11 oktober, zal plaatshebben van 12 oktober tot en met 26
oktober 2006.
Op de dagorde van deze raad van bestuur staat het voorstel tot verhoging van het maatschappelijk
kapitaal, voor een bedrag van rondom en nabij EUR 50 miljoen (inclusief uitgiftepremies) door de uitgifte
van nieuwe aandelen bij voorkeur aan alle bestaande aandeelhouders.
ING treedt op als Lead Manager van de transactie, bijgestaan door Bank Degroof als Co-lead manager.
Willkie, Farr & Gallagher LLP (Brussel) treedt op als adviseur van CFE voor de juridische aspecten van
de transactie.
Het prospectus, met een beschrijving van de transactie en haar voorwaarden, evenals een supplement
bij het prospectus kunnen vanaf 12 oktober gratis verkregen worden op de maatschappelijke zetel van
CFE of telefonisch bij het ING Contact Center (02 464.60.01 druk * en kies 1) en bij Bank Degroof op 02
287.97.55. Het prospectus, vanaf 12 oktober 2006, en dit persbericht kunnen eveneens geraadpleegd
worden op volgende websites :www. cfe.be, www.ing.be en www.degroof.be.
De doelstelling van CFE door deze operatie is te beschikken over de noodzakelijke middelen om zijn
activiteiten met hoge toegevoegde waarde verder te ontwikkelen en het recurrente karakter van zijn
activiteiten te versterken, namelijk :
- pool bouw : door actief deel te nemen aan de grote infrastructuur ontwikkelingswerken van het type
DBFO (Design, Build, Finance, Operate) uitgevoerd in publiek private samenwerking
- pool vastgoedontwikkeling en -beheer : door de hernieuwing en de diversificatie van de voorraden
- pool multitechnieken : met als doelstelling de complementariteit van de activiteiten en in het bijzonder
onderhoud.
CFE is een bouwgroep met aanverwante diensten, genoteerd op Euronext te Brussel, waarvan VINCI
45% van het kapitaal bezit. In zijn hoofdactiviteit als constructeur situeert CFE zich op de voorgrond in
België en is zeer actief in Nederland, Luxemburg en in Midden-Europa. CFE is medeaandeelhouder
van DEME, één van de grootste baggermaatschappijen op wereldvlak.
Het persbericht van CFE is eveneens te raadplegen op de CFE website : www.cfe.be.
"Dit bericht mag niet beschouwd worden als een aanbod of uitnodiging tot het kopen van of intekenen
op roerende waarden. Een prospectus met betrekking tot deze operatie zal ter gelegener tijd worden
bekendgemaakt. Elke investeringsbeslissing met betrekking tot de roerende waarden waarvan sprake in
dit bericht, dient te gebeuren na grondig onderzoek van voormeld prospectus. Voor deze roerende
waarden werd geen enkele goedkeuring gevraagd in een ander land dan Belgïe. Dit bericht mag dan
ook niet verspreid worden in andere landen waar het aanbod van roerende waarden onderworpen is
aan een voorafgaande goedkeuring."

