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CFE
De raad van bestuur van de Aannemingsmaatschappij CFE zal op de volgende gewone
algemene vergadering van 3 mei 2007 de bvba Ciska Servais, vertegenwoordigd door
mevrouw Ciska Servais, voordragen als te benoemen bestuurder en dit voor een termijn van
vier jaar, tot de gewone algemene vergadering van mei 2011.
Ciska Servais is vennoot bij Astrea. Zij is actief op het vlak van administratief recht, in het
bijzonder milieurecht en ruimtelijke ordening, evenals vastgoedrecht en bouwrecht. Zij geeft
advies, behandelt litiges en onderhandelingen, is docent (Provinciale Bestuursschool) en
geeft regelmatig voordrachten.
Zij studeerde af aan de universiteit Antwerpen als licentiaat in de Rechten (1989) en
behaalde bijkomend een Master (LL.M) aan de Vrije Universiteit Brussel in International
Legal Cooperation (1990). Bovendien behaalde zij een Bijzondere Licentie in de
Milieukunde aan de universiteit Antwerpen (1991).
Zij startte haar stage in 1990 op het Advocatenkantoor Van Passel & Greeve. Zij werd
vennoot bij Van Passel & Vennoten in 1994 en vervolgens vennoot bij Lawfort in 2004. In
2006 richtte zij het advocatenkantoor Astrea mee op. Zij publiceerde voornamelijk op het
vlak van milieurecht, zo onder meer aangaande het bodemsaneringsdecreet, milieuaansprakelijkheid en de grondverzetregeling. Zij is ingeschreven aan de Antwerpse Balie.
De bvba Ciska Servais, vertegenwoordigd door mevrouw Ciska Servais, beantwoordt aan de
onafhankelijkheidscriteria die gedefinieerd zijn door de wet en door de Belgische code voor
deugdelijk bestuur.
CFE is een bouwgroep met aanverwante diensten, genoteerd op Euronext te Brussel,
waarvan VINCI 47% 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
Centraal-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
Opmerking ter attentie van de redactie
Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de volgende personen
bij CFE :
- Renaud Bentégeat, Gedelegeerd bestuurder, tel. 02/661.13.27,
rbentegeat@cfe.be
- of Jacques Ninanne, Financieel en administratief directeur, tel. 02/661.17.28,
jninanne@cfe.be

