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Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel : Herrmann-Debrouxlaan 40- 42, 1160 Brussel

Resultaat van het openbaar bod tot inschrijving
op 72.734 nieuwe aandelen
in het kader van een kapitaalverhoging met voorkeurrecht
■

Resultaat van de inschrijving met voorkeurrecht
Tijdens de inschrijvingsperiode met voorkeurrecht die werd afgesloten op 26 oktober 2006,
werd ingeschreven op 69.850 nieuwe aandelen, met andere woorden 96,03 %
van de ter inschrijving aangeboden aandelen.
De betaling-levering van de ingeschreven aandelen wordt uitgevoerd met valuta 2 november 2006.

Verkoop van de niet-uitgeoefende voorkeurrechten
De 23.072 niet-uitgeoefende voorkeurrechten worden vertegenwoordigd door scrips en worden
op Euronext Brussels verkocht op 2 november 2006.
Vinci Construction heeft haar intentie bekend gemaakt om alle scrips te verwerven
die te koop worden aangeboden.
Met deze scrips kan tot en met 8 november 2006 ingeschreven worden op de 2.884 nog beschikbare nieuwe
aandelen, tegen de prijs van EUR 643 per aandeel, in de verhouding van 1 nieuw aandeel voor 8 rechten
in de vorm van scrips. Na 8 november 2006 zullen de scrips geen waarde meer hebben.
De inschrijvingen aan de hand van scrips kunnen kosteloos ingediend worden bij ING België en Bank Degroof
of bij deze instellingen via elke andere financiële tussenpersoon. De aandeelhouders worden verzocht
informatie in te winnen over de eventuele kosten die deze tussenpersonen
zouden kunnen aanrekenen.
Exemplaren van het prospectus dd. 26 september 2006 samen met het addendum (persbericht van
12 oktober 2006) kunnen kosteloos verkregen worden op de maatschappelijke zetel van CFE of
op telefonisch vraag bij ING Contact Center op nr. 02.464.60.01 (druk * kies 1)
en bij Bank Degroof op nr. 02.287.97.55.
Het prospectus en het addendum kunnen eveneens op de volgende websites geraadpleegd worden :
www.cfe.be ◆ www.ing.be ◆ www.degroof.be

Notering van de nieuwe aandelen
De 69.850 nieuwe aandelen zullen verhandeld worden op de gereglementeerde markt
van Eurolist by Euronext Brussels vanaf 2 november 2006.
■
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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.

