PERSMEDEDELING

Aannemingsmaatschappij CFE NV
Noriant weerhouden als “preferred bidder”
voor de Oosterweelverbinding te Antwerpen

In een mededeling eerder vandaag heeft BAM, de NV van publiek recht die instaat voor het
Masterplan Antwerpen, de aanstelling van de Tijdelijke Handelsvereniging Noriant als
voorkeursbieder voor de aanbesteding van de Oosterweelverbinding bevestigd.
De procedure, die werd opgestart in 2004, heeft betrekking op het toekennen van een contract
voor het ontwerpen, bouwen, gedeeltelijk financieren en onderhouden (DBfM) van dit
belangrijkste weginfrastructuur project van het Masterplan Antwerpen dat zal leiden tot het
'sluiten' van de Antwerpse Ring. Het doel van dit project is de mobiliteit te verbeteren in
de Antwerpse regio in het algemeen en de Antwerpse Haven in het bijzonder.
De partners van de Tijdelijke Handelsvennootschap Noriant verenigen alle noodzakelijk
competenties voor het realiseren van dit ambitieuze project. THV Noriant bestaat uit volgende
ondernemingen:
Aannemingsmaatschappij CFE nv
BESIX nv
Cordeel nv
Dredging International nv
Aannemingen Van Wellen
Victor Buyck Steel Construction
Fabricom GTI nv
VINCI Concessions sa
VINCI sa
Het aandeel van de groep CFE hierin is 14 %.
Na het voeren van finale onderhandelingen en het sluiten van het contract, voorziet de huidige
planning dat de werken zullen starten eind 2008. Voor alle bijkomende informatie omtrent dit
project verwijzen wij naar de site van BAM:
corporate site : http://www.bamnv.be
project site : http://www.antwerken.be
CFE is een bouwgroep met aanverwante diensten, genoteerd op Euronext Brussels te Brussel,
waarvan VINCI 47% van het kapitaal bezit. In zijn hoofdactiviteit als algemene aannemer
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.
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, gsm 0497/514.445, rbentegeat@cfe.be

