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OPENBAAR BOD TOT INSCHRIJVING OP 72.734 NIEUWE AANDELEN
in het kader van een kapitaalverhoging met voorkeurrecht

AANVRAAG TOT NOTERING
EURONEXT BRUSSELS

VAN DEZE NIEUWE AANDELEN OP

EUROLIST

BY

Inschrijvingsperiode met
voorkeurrechten

Van 12 tot en met 26 oktober 2006

Inschrijvingsprijs

Rekening houdend met de evolutie van de beurskoers van het CFEaandeel sinds de bekendmaking van de kapitaalverhoging, met de
liquiditeit van het aandeel en met het belang van voornoemde
kapitaalverhoging, heeft de Raad van Bestuur van CFE beslist om de
inschrijvingsprijs van de nieuwe aandelen vast te stellen op EUR 643 per
aandeel. Deze prijs werd bepaald op basis van de beurskoers van 10
oktober 2006, verminderd met een disagio van 14,95 %.
Het totaal bedrag van het Aanbod bedraagt EUR 46.767.962.

Verhouding

1 nieuw aandeel coupon 123 aangehecht voor 8 bestaande aandelen

Intentie van de
hoofdaandeelhouder

Vinci Construction heeft zijn intentie kenbaar gemaakt aan CFE om al zijn
voorkeurrechten uit te oefenen.

Voorkeurrecht

Vertegenwoordigd door coupon nummer 122 en onthecht van de
bestaande aandelen op 12 oktober 2006.

Notering van het
voorkeurrecht

Tijdens de volledige inschrijvingsperiode met voorkeurrechten
Euronext Brussels te weten van 12 tot en met 26 oktober 2006.

Verkoop
van
de
nietuitgeoefende voorkeurrechten
en inschrijvingsperiode met
scrips

In principe op 2 november 2006 op Euronext Brussels, onder de vorm van
scrips waarmee vanaf 2 tot en met 8 november 2006, tegen dezelfde prijs
en in dezelfde verhouding, kan ingeschreven worden op aandelen waarop
niet werd ingeschreven met voorkeurrechten. De netto opbrengst van de
verkoop van de niet-uitgeoefende voorkeurrechten zal ter beschikking
gehouden worden van de houders van deze rechten.

Publicatie van de resultaten

De resultaten van het Bod zullen in principe op 28 oktober 2006 in De Tijd
en in L’Echo bekendgemaakt worden.

Betalingsdatum van de
inschrijvingen en leverings- en
noteringsdatum van de
aandelen

op 2 november 2006 voor de inschrijvingen met voorkeurrechten ;
op 13 november 2006 voor de inschrijvingen met scrips.
De notering van de nieuwe aandelen gebeurt op dezelfde lijn als de
bestaande aandelen.

Kosten bij materiële levering

De nieuwe aandelen aan toonder die onder materiële vorm worden

op

van effecten aan toonder

gevraagd, worden eerst op een effectenrekening geplaatst tot op het
moment van hun materiële levering. ING en Bank Degroof rekenen EUR
30,25 per inschrijving aan voor de materiële levering van de effecten. De
investeerder dient zich bij andere financiële instellingen te informeren
omtrent eventuele kosten die zij aanrekenen. De leveringstaks (TLT) is
niet verschuldigd.

Inschrijving

Bij ING en Bank Degroof (zonder kosten) of bij deze instellingen via elke
andere financiële tussenpersoon. De inschrijver dient zich bij deze laatste
te informeren over de eventuele kosten die zij aanrekenen.

Als gevolg van dit openbaar bod, zal het kapitaal van CFE verhoogd worden ten belope van het werkelijk
ingeschreven bedrag.
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.
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.
Exemplaren van het prospectus in het Nederlands en in het Frans kunnen, samen met dit persbericht dat geldt als
addendum bij het prospectus kosteloos bekomen worden op de maatschappelijke zetel van CFE of op
telefonische vraag bij ING Contact Center op 02 464 60 01 (druk * kies 1) en bij Bank Degroof op 02 287 97
55. Het prospectus en dit persbericht kunnen eveneens op de volgende websites geraadpleegd worden :
www.cfe.be , www.ing.be en www.degroof.be
Bovenstaande informatie is geen prospectus. Ze mag niet verspreid worden aan het publiek van een ander
rechtsgebied dan België en waar het bod zou onderworpen worden aan een registratie- , goedkeurings- of een
andere verplichting.
Het persbericht van CFE is eveneens te raadplegen op de CFE website : www.cfe.be.

