PERSMEDEDELING

CFE
Resultaten van het boekjaar 2007
STERKE ALGEMENE GROEI
. Omzet : +26%
. Orderboek : +30%
. Operationeel resultaat : +50%
. Nettoresultaat van de groep : +53%
. Dividend : +50%

Tijdens zijn vergadering van 26 februari 2008 heeft de raad van bestuur van de Aannemingsmaatschappij CFE de financiële staten van het boekjaar 2007 opgesteld en goedgekeurd.
1.

Kort overzicht van het boekjaar

De geconsolideerde omzet van de groep bedraagt 1.468 miljoen EUR (1.164 miljoen EUR in
2006) wat een stijging van 26% inhoudt.
Het operationeel resultaat komt op 99 miljoen EUR (65,9 miljoen EUR in 2006), een stijging
van 50%. Dit wordt verklaard door de zeer gunstige evolutie van de resultaten van de polen
baggerwerken en immobiliën. Het nettoresultaat, aandeel groep, bedraagt 62,4 miljoen EUR
(40,7 miljoen EUR in 2006).
Het orderboek bedraagt 1.855 miljoen EUR (1.425 miljoen EUR op 1 januari 2007) gelijk aan
14 maanden activiteit.

Orderboek, omzet en resultaat van de operationele polen
Pool bouw
Het orderboek van de pool bouw staat op 880 miljoen EUR (573 miljoen EUR op 1 januari
2007). Zowel in MBG, als gevolg van de bestelling in het tweede semester van het Diabolo
project (de treinverbinding tussen de luchthaven van Zaventem en de autoweg E19), als in
Polen vinden we een zeer gevoelige stijging van het orderboek terug. Bij Bâtiments et Ponts
Construction, Van Wellen en CFE Brabant kennen we een aanzienlijke stijging, in het
Groothertogdom Luxemburg en in Nederland daarentegen zien we een terugval. De toetreding
van Amart, bedrijf overgenomen in juni 2007 en gespecialiseerd in de restauratie en renovatie
van gebouwen, tot de groep vertegenwoordigt 25 miljoen EUR.

In België, is het consortium Noriant, waar CFE deel van uitmaakt, uitgeroepen tot « preferred
bidder » voor de Oosterweelverbinding. Hetzelfde gebeurde in Nederland waar het consortium
« Coentunnel Company », waar CFE één van de vennoten is, weerhouden is geweest als
voorkeursbieder. De respectievelijke consortia starten de laatste onderhandelingsfase van
deze « design, build, finance and maintenance » projecten. Als deze onderhandelingen
succesvol zijn, zouden de werken in het beste geval eind 2008 of begin 2009 kunnen starten.
De activiteit van de pool bouw stijgt met 30% en bereikt 696 miljoen EUR. Het operationeel
resultaat bedraagt 11,2 miljoen EUR en is verbeterd voor het merendeel van de entiteiten. Het
steeds grotere gewicht van de studiekosten voor de grote projecten en de tegengekomen
moeilijkheden op een groot project in Luxemburg en in het filiaal ABEB hebben een weerslag
gehad op dit resultaat. Het project in het Groothertogdom Luxemburg wordt opgeleverd in de
loop van het eerste semester van 2008 en er werd besloten de vennootschap ABEB vrijwillig te
ontbinden.
Het nettoresultaat bedraagt 7,1 miljoen EUR ten opzichte van 6,2 miljoen EUR in 2006.
Pool vastgoedontwikkeling en -beheer
De immobiliën activiteit blijft zeer sterk. Verschillende projecten zijn in studiefase, wachten op
de nodige vergunningen of zitten in pre-commercialisatie fase : Ukkel Calevoet en Erasmus
(residentieel), Sterpenich (winkelcentrum), Gdansk (residentieel - Polen) en vertalen de
effectieve uitvoering van de doorgevoerde diversificatiestrategie zowel met betrekking tot de
geografische spreiding als met betrekking tot het productaanbod. In het Groothertogdom
Luxemburg heeft CLi een akkoord gesloten met een investeerder, onder voorwaarde van het
bekomen van de nodige vergunningen, voor de realisatie van een immobiliën promotie van een
gebouw dat beantwoordt aan het "HQE" (haute qualité environnementale) label. Andere
projecten zijn in aanbouw of worden opgeleverd : Laken, Jette, Sandcourt, Brugmann
(residentiële projecten te Brussel), de ombouw van het Dominicanenklooster te Doornik
(residentieel) en Grunwald (residentieel - Groothertogdom Luxemburg). De commercialisatie
van deze projecten verloopt goed.
Het operationeel resultaat van deze pool, gedragen door een doorgedreven commercialisatie,
de verkoop van Crown Anvenue (Kroontuinen - kantoren), een bijkomend resultaat op het
Dôme project in het Groothertodom Luxemburg en de meerwaarde gerealiseerd op een
minderheidsbelang in het project Mediacité te Luik, overstijgt 14,8 miljoen EUR (12,1 miljoen
EUR in 2006).
Net nettoresultaat bedraagt 12 miljoen EUR (7,6 miljoen EUR in 2006).
De aankoop van terreinen voorzien tijdens de kapitaalverhoging zijn voor het merendeel
gerealiseerd. CFE zet haar politiek met betrekking tot de aankoop of de controle van nieuwe
gronden voort.

Pool baggerwerken en milieu
(De vermelde bedrage in dit hoofdstuk betreffende DEME zijn ad 100%. CFE bezit 50%
van deze vennootschap.)
De groei van het maritieme transport, de behoeften aan energie en het toerisme, stuwen de
huidige cyclus op een positieve manier voort. Het orderboek van DEME volgde deze trend en
stond op 1.811 miljoen EUR op 31 december 2007, te vergelijken met 1.601 miljoen EUR in het
begin van het jaar. DEME behaalde een groot aantal belangrijke contracten, onder andere in
de Noordzee, de verdieping van de Schelde, in de Verenigde Arabische Emiraten, in Brazilië, in
Australië, in Indië en in Zuid Afrika, het filiaal DEC behaalde van haar kant een belangrijk
contract met betrekking tot de sanering van de terreinen van de toekomstige Olympische site te
Londen.
De omzet van DEME is gegroeid met 22% en was 1.314 miljoen EUR ten opzichte van 1.077
miljoen EUR in 2006.
Het operationeel resultaat van DEME is aanzienlijk gestegen en bedraagt 148,5 miljoen EUR
ten opzichte van 82,1 miljoen EUR in 2006. Dit is af te leiden uit de hoge bezettingsgraad van
de vloot, een toegenomen efficiëntie en een verbetering van de prijzen.
Het nettoresultaat bedraagt 90,2 miljoen EUR (50,4 miljoen EUR in 2006).
DEME heeft zijn investeringsprogramma verdergezet. De hopper Brabo met een capaciteit van
11.650 m³ is operationeel vanaf november 2007 en de hopper Breydel met een capaciteit van
9.000 m³ is te water gelaten op het einde van het jaar. Deze laatste zal operationeel zijn tegen
mei 2008.
Begin 2008, heeft DEME een beslissing genomen met betrekking tot een nieuw
investeringsplan in baggertuigen en andere maritiem materiaal. Dit plan vertegenwoordigt een
totale investering van ongeveer 460 miljoen EUR te realiseren vóór 2012.
Pool multitechnieken
Het orderboek van de pool multitechnieken bedraagt 59 miljoen EUR te vergelijken met 45
miljoen EUR in het begin van het jaar. Deze groei is te danken aan de toevoeging, in juni
2007, van de vennootschap VMA aan de consolidatiekring van de groep. VMA realiseert
totaalprojecten op het vlak van elektrotechniek in de tertiaire, commerciële en industriële
sector, alsook totaalprojecten op het vlak van automatisering van industriële processen en
productie. De omzet stijgt en komt op 80 miljoen EUR (61 miljoen EUR in 2006), VMA neemt
het merendeel van deze groei voor haar rekening. Het operationeel resultaat blijft voldoening
geven en eindigt op 3,9 miljoen EUR (3,5 miljoen EUR in 2006), de impact van de externe groei
is 1,1 miljoen EUR.
Het nettoresultaat bedraagt 2,6 miljoen EUR (2,4 miljoen EUR in 2006).

PPS - Concessies
Rekening houdend met de vermenigvuldiging van publiek-private samenwerkingsprojecten, de
gunstige evolutie met betrekking tot de Oosterweelverbinding en de Coentunnel, evenals de
ontwikkeling van Rent-A-Port heeft CFE, op het einde van het jaar, beslist een vijfde pool te
creëren.
De omzet (2,1 miljoen EUR), het operationeel resultaat (0,2 miljoen EUR) en het nettoresultaat
(0,5 miljoen EUR) vertegenwoordigen langs de ene kant het aandeel van de groep in het
resultaat van Rent-A-Port en haar filialen, in dewelke CFE 45% bezit, en langs de andere kant
de uitgaven van het boekjaar die betrekking hebben op het deel concessies voor de
Oosterweelverbinding.
Holding
De holding heeft een operationeel resultaat van -5,7 miljoen EUR. Dit verlies is enkel te wijten
aan een waardevermindering op een terrein en het gelijktijdig nemen van een risicoprovisie op
dezelfde site, waar een historische vervuiling ontdekt is geweest.
Het nettoresultaat bedraagt -3,4 miljoen EUR (0,8 miljoen EUR in 2006).
Belangrijkste economische gegevens per activiteitspool
Orderboek
(in miljoen EUR)
Bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Tussentotaal

1 januari 2008

1 januari 2007

880,0
9,9
889,9

572,6
6,7
579,3

Baggerwerken en milieu
Multitechnieken

905,6
59,5

800,5
44,8

Totaal geconsolideerd

1.855,0

1.424,6

Omzet
(in miljoen EUR)
Bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Voorraadeffect
Tussentotaal

2007

2006

695,6
36,4
-2,1
729,9

537,2
28,4
-1,3
564,3

Baggerwerken en milieu
Multitechnieken
PPS - Concessies
Holding (eliminaties intra pool)

656,9
80,1
2,1
-1,4

538,7
60,9

1.467,6
2007

1.164,0
2006

11.178
14.843
1.719
27.740

11.755
12.121
411
24.287

Baggerwerken en milieu
Multitechnieken
PPS - Concessies
Holding

72.859
3.921
241
-5.735

39.148
3.489

Totaal geconsolideerd

99.026

65.894

Totaal geconsolideerd
Bijdrage in het resultaat
uit bedrijfsactiviteiten
(in duizend EUR)
Bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Voorraadeffect
Tussentotaal

-1.030

Bijdrage in het nettoresultaat
aandeel groep (*)
(in duizend EUR)
Bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Voorraadeffect
Tussentotaal

2007

2006

7.059
12.023
1.240
20.322

6.238
7.591
268
14.097

Baggerwerken en milieu
Multitechnieken
PPS - Concessies
Holding

42.474
2.557
479
-3.396

23.441
2.392

Totaal geconsolideerd

62.436

40.705

(*)

na aftrek van het aandeel in de centrale kosten

775

2.

Overzicht van de resultaten

2.A.1 De geconsolideerde resultatenrekening (IFRS)
2007

2006

1.467.640
35.438

1.164.019
47.584

-904.664
-237.934
-194.569
-66.885

-704.771
-207.534
-179.482
-53.922

99.026

65.894

Netto financieringskost
Andere financiële kosten & opbrengsten

-11.133
-4.036

-10.459
1.877

Financieel resultaat

-15.169

-8.582

83.857

57.312

-21.505

-15.663

62.352

41.649

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen
geconsolideerd volgens de vermogensmutatiemethode

1.695

357

Winst voor de periode (inclusief minderheidsbelangen)

64.047

42.006

Minderheidsbelangen

-1.611

-1.301

Netto aandeel groep

62.436

40.705

Netto winst per aandeel (EUR) (basis en verwaterd)

4,77 (*)

3,44 (*)

Voor het boekjaar afgesloten op 31 december
(duizend EUR)
Verkopen
Opbrengsten uit aanverwante activiteiten
Aankopen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Andere operationele kosten
Afschrijvingen
Winst uit de bedrijfsactiviteiten

Winst voor belastingen van de periode
Belastingen op het resultaat
Winst na belastingen

(*) na splitsing van het aandeel door 20

2.A.2 De geconsolideerde balans (conform IFRS)
2007

2006

Immateriële vaste activa
Positieve consolidatieverschillen
Materiële vaste activa
Vastgoedbeleggingen
Ondernemingen geconsolideerd volgens de
vermogens-mutatiemethode
Andere niet-courante financiële activa
Marktwaarde afgeleide instrumenten – actief
Andere niet-courante activa
Niet-courante uitgestelde actieve belastinglatenties

4.535
22.080
414.085
14.314
8.902

4.977
8.575
379.907
24.493
3.103

6.870
1.284
22.131
1.181

8.712
1.930
10.296
1.584

Niet-courante activa

495.382

443.577

Voorraden
Handels- & overige vorderingen uit operationele
activiteiten
Overige courante activa
Marktwaarde afgeleide instrumenten – actief - courant
Courante uitgestelde actieve belastinglatenties
Niet-courante activa aangehouden voor verkoop
Financiële courante activa
Geldmiddelen en kasequivalenten

77.704
617.609

98.190
520.380

17.091
2.488
1.442
0
57
141.470

12.185
1.342
1.052
5.780
140.724

Courante activa

857.861

779.653

1.353.243

1.223.230

Geplaatst kapitaal
Uitgiftepremies
Reserves
Niet uitgekeerde winst
Omrekeningsverschillen
Eigen vermogen – aandeel van de groep
Minderheidsbelangen

21.375
61.463
2.260
236.580
-4.428
317.250
5.602

21.375
61.463
1.549
184.618
-3.542
265.463
4.158

Eigen vermogen

322.852

269.621

Personeelsvoordelen
Voorzieningen
Andere langlopende verplichtingen
Langlopende financiële verplichtingen
Marktwaarde afgeleide instrumenten - verplichtingen
Uitgestelde passieve belastinglatenties

16.865
2.441
11.496
151.360
756
11.347

16.269
2.709
9.519
137.027
1.016
12.439

Langlopende verplichtingen

194.265

178.979

Voorzieningen voor verliezen eind werf
Voorzieningen voor andere courante risico’s
Handelsschulden en andere verplichtingen

19.927
26.031
464.939

22.601
21.552
370.042

Voor het boekjaar afgesloten op 31 december
(in duizend EUR)

Totaal activa

2007

2006

voortvloeiend uit operationele activiteiten
Fiscale schulden
Kortlopende financiële verplichtingen
Andere courante verplichtingen

34.236
93.189
197.804

39.150
151.182
170.103

Kortlopende verplichtingen

836.126

774.630

1.353.243

1.223.230

Voor het boekjaar afgesloten op 31 december
(in duizend EUR)

Totaal eigen vermogen en schulden

2.A.3 Commentaar op de balans, cash-flow en de investeringen
De netto financiële schuld van de groep CFE bedraagt 103,1 miljoen EUR per 31 december
2007, zijnde een verbetering van 38,6 miljoen EUR in vergelijking met 31 december 2006. Alle
polen kennen een verbetering van de kassituatie. De schuldgraad van DEME is lichtelijk
gedaald tegenover einde 2006 en vertegenwoordigt 181,2 miljoen EUR, aandeel CFE, per 31
december 2007, te vergelijken met 189,7 miljoen EUR, aandeel CFE, per 31 december 2006.
De financiële structuur van de groep CFE heeft zich erg versterkt in 2007. Het eigen vermogen
neemt toe met 53,2 miljoen EUR en bedraagt 322,9 miljoen EUR, zijnde een gearing van 24%
(tegen 22% eind 2006).
De voorzieningen voor risico's op het passief (courant en niet-courant) zijn met 1,4 miljoen EUR
toegenomen en bedragen 48,3 miljoen EUR eind 2007.
Het rendement op eigen vermogen (ROE), berekend op basis van het geconsolideerd eigen
vermogen (vóór minderheidsbelangen) bij opening bedraagt 23,5% per eind 2007, zijnde een
verbetering ten opzichte van vorig boekjaar.
In duizend EUR
Kasstromen uit bedrijfsactiviteit
Kasstromen uit investeringsactiviteit
Kaststromen uit financieringsactiviteit
Netto toename (afname) van de liquide middelen
Eigen vermogen aandeel van de groep bij opening
Eigen vermogen aandeel van de groep bij afsluiting
Nettoresultaat van het jaar
ROE

2007

2006

170.483
-114.610
-52.656
3.217
265.463
317.250
62.436
23,5%

128.903
-134.929
59.404
53.378
190.449
265.463
40.705
21,4%

2.A.4 Geconsolideerde staat van het eigen vermogen voor de periode afgesloten op 31
december 2007
Kapitaal

Uitgiftepremie

Niet
uitgekeerde
winst

21.375

61.463

184.618

(duizend EUR)

Per 31 december 2006
Financiële instrumenten :
wijziging in marktwaarde
kasstroomhedge

Resultaat
erkend in
eigen
vermogen

Reserves

Omrekeningsverschillend

Eigen
vermogen
aandeel
van de
groep

Minderheidsbelangen

Totaal

461

1.088

-3.542

265.463

4.158

269.621

711

Omrekeningsverschillen

-886

Netto winst van het
boekjaar
Dividenden betaald aan
aandeelhouders

711

711

-886

-886

62.436

62.436

-10.474

-10.474

Wijziging in de
consolidatiekring en
dividenden van
minderheidsbelangen
Per 31 december 2007

21.375

61.463

236.580

1.172

1.088

-4.428

317.250

1.611

64.047

-10.474

-167

-167

5.602

322.852

2.A.5 Kerncijfers per aandeel

Totaal aantal aandelen
Resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening na aftrek
van de netto financiële
lasten
Nettoresultaat (aandeel van
de groep) per aandeel

31.12.2007
Pro forma
(na splitsing)
(vóór
splitsing)
13.092.260
654.613

31.12.2006
Pro forma
(na splitsing)
(vóór
splitsing)
13.092.260
654.613

6,41

128,1

4,38

87,6

4,77

95,4

3,11

62,2

2.B.1 Resultaat CFE NV (volgens Belgische normen)
(in duizend EUR)
Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat (netto)
Resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
Resultaat vóór belastingen
Belastingen
Resultaat

2007
288.976
260.735
-4.639
18.605
13.966

2006
257.974
223.463
1.773
23.983
25.756

0
-240
13.726
-34
13.692

56
-5.524
20.288
135
20.423

2.B.2 Balans CFE NV na winstverdeling (volgens Belgische normen)
(in duizend EUR)
Activa
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal van de activa

2007

2006

213.969
224.410
438.379

180.820
201.867
382.687

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen voor risico's en kosten
Schulden op lange termijn
Schulden op korte termijn
Totaal van de passiva

142.892
40.563
1.400
253.524
438.379

144.911
37.655
628
199.493
382.687

3.

Informatie over de vooruitzichten

Het hoge niveau van het orderboek, de goede vooruitzichten in de verschillende domeinen
laten toe voor 2008 een activiteitsniveau te voorzien dat superieur is aan het vorige boekjaar en
een operationeel resultaat dat van dezelfde grootorde of beter is dan in 2007.
4.

Vergoeding van het kapitaal

De raad van bestuur van CFE NV stelt aan de algemene vergadering van 30 april 2008 voor
een brutodividend van 1,2 EUR (tegenover EUR 0,8 in 2006 *) per aandeel toe te kennen, wat
overeenkomt met 0,9 EUR netto (tegenover EUR 0,6 in 2006*), in totaal een uitkering van
15.710.712 EUR. De overgedragen winst na uitkering bedraagt 25.039.282 EUR.
(*) vergelijkbare gegevens op basis van een splitsing van het aandeel door 20.
5.

Informatie over het aandeel

De buitengewone algemene vergadering van 8 oktober 2007 heeft het volgende goedgekeurd :
het voorstel van de raad van bestuur om, per 1 januari 2008, de effecten aan toonder
van de vennootschap af te schaffen
het voorstel van de raad van bestuur om, per 1 januari 2008, de zeshonderd vierenvijftig
duizend zeshonderd dertien (654.613) aandelen van de vennootschap - zonder
waardevermelding, volledig gestort, vertegenwoordigend het maatschappelijk kapitaal
van éénentwintig miljoen driehonderd vierenzeventig duizend negenhonderd
éénenzeventig euro drieënveertig cent (21.374.971,43) EUR - te splitsen door 20,
waardoor het gezegde kapitaal van de vennootschap vanaf de genoemde datum zal
vertegenwoordigd worden door dertien miljoen tweeënnegentig duizend tweehonderd
zestig (13.092.260) aandelen.
het voorstel om de raad van bestuur van de vennootschap toe te laten een maximum
van 10% van de eigen CFE effecten te verwerven, gedurende een periode van achttien
maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in het Belgisch
Staatsblad, tegen een waarde gelijk aan het gemiddelde van de laatste twintig
sluitkoersen van het CFE aandeel op Euronext Brussel, dewelke onmiddellijk aan de
aankoop zijn voorafgegaan, verhoogd met maximaal tien procent (10%) au maximum of
verminderd met maximaal vijftien procent (15%).

De aandelen van de vennootschap zijn momenteel op naam, aan toonder of
gedematerialiseerd.
Tengevolge van de splitsing van het aandeel, énerzijds, en de
dematerialisatie van het aandeel, anderzijds, dienen de aandelen te worden ingewisseld. De
algemene vergadering beslist als volgt over de modaliteiten van deze inwisseling.
De inwisseling van de gewezen aandelen tengevolge van de splitsing van het aandeel en de
omruiling van de toonderaandelen naar gedematerialiseerde aandelen zullen simultaan
plaatsvinden op 1 januari 2008.
De inwisseling van nominatieve aandelen zal automatisch plaatsgrijpen. Automatisch zal aan
de aandeelhouders het aantal gesplitste aandelen hen toekomend in het aandelenregister
toegekend worden.
De inwisseling van de bestaande toonderaandelen, reeds geboekt op een effectenrekening op
1 januari 2008, zal automatisch plaatsgrijpen en automatisch zal aan de aandeelhouders
toegekend worden het aantal gesplitste aandelen hen toekomend.
Voor de inwisseling van de bestaande toonderaandelen, nog in materieel bezit op 1 januari
2008, dienen de aandeelhouders deze ofwel te overhandigen aan een financiële instelling van
hun keuze voor inschrijving ervan op een effectenrekening, ofwel te overhandigen ter
maatschappelijke zetel van de vennootschap voor inschrijving ervan in het register van
aandeelhouders op naam. Het gesplitste aantal aandelen zal dan in rekening gebracht worden
of ingeschreven worden in het register.
De inwisseling van de aandelen geboekt op effectenrekening bij Fortis Bank en de inwisseling
van aandelen die materieel worden overhandigd aan de loketten van Fortis Bank geschiedt
zonder kosten voor de titularis van de aandelen. Behoudens, voor de niet Fortis klanten, vallen
de kosten van opening en van beheer van rekeningen ten laste van de aandeelhouder. Voor
wat betreft de inwisseling van aandelen geboekt of overhandigd bij een andere financiële
instelling, wordt aan de aandeelhouders verzocht om inlichtingen in te winnen omtrent de
eventueel gevorderde kost vanwege deze instelling.
Vanaf 1 januari 2008 zal de uitoefening opgeschort worden van elk recht verbonden aan
toonderaandelen zolang die nog in materieel bezit blijven. Er wordt gepreciseerd dat, vanaf 1
januari 2008, om aan een algemene vergadering te kunnen deelnemen de titularissen van
zulke materiële toonderaandelen voorafgaandelijk de inwisseling van hun aandelen in
gedematerialiseerde of nominatieve aandelen dienen te vragen,
De materiële toonderaandelen uitgegeven door de vennootschap, noch geboekt op
effectenrekening, noch ingeschreven in het aandelenregister, worden op 31 december 2013
van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde aandelen.
Euroclear Belgium is aangesteld als vereffeningsinstelling. De splitsing van het aandeel zal
uitgevoerd worden door Euroclear Belgium gebruik makend van de rekeningen van de
vennootschap.
De financiële instellingen waarbij de titularissen van financiële instrumenten hun financiële
rechten kunnen doen gelden zijn de volgende : Bank Degroof, Fortis Bank en ING België.

6.

Corporate governance

In de loop van het boekjaar 2007 heeft de algemene vergadering van 3 mei 2007 de procedure
geratificeerd met betrekking de benoeming van de heer Richard Francioli als bestuurder.
De algemene vergadering van 3 mei 2007 heeft de bvba Ciska Servais, vertegenwoordigd door
mevrouw Ciska Servais, benoemt als bestuurder voor een termijn van 4 jaar die ten einde loopt
op de algemene vergadering van mei 2011. De bvba Ciska Servais, vertegenwoordigd door
mevrouw Ciska Servais, beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid zoals vastgelegd
door de wet en door de belgische Corporate Governance code.
De algemene vergadering van 3 mei 2007 heeft het mandaat van de bedrijfsrevisor Deloitte
Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, voor
een termijn van 3 jaar verlengd. Deze kandidatuur heeft de goedkeuring gekregen van de
ondernemingsraad van het bedrijf. Het bedrag van de honoraria is vastgesleld op 111.500
euros per jaar.
7.

Agenda van de aandeelhouder

- Gewone algemene vergadering : 30 april 2008
- Datum betaalbaarstelling van de dividenden : 14 mei 2008
- Bekendmaking van de halfjaarresultaten : 28 augustus 2008 na sluiting van de beurs.
De commissaris Deloitte, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck,
heeft bevestigd dat de boekhoudkundige informatie die in het bericht opgenomen is
geen enkel voorbehoud van zijn kant oproept en overeenstemt met de financiële staten
zoals die afgesloten werden door de raad van bestuur.
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.
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 volgeden personen bij CFE :
- Renaud Bentégeat, gedelegeerd bestuurder, tel. 02/661.13.27, gsm 0497/514.445,
rbentegeat@cfe.be
- of Jacques Ninanne, adjunct directeur generaal corporate - financieel en administratief
directeur, tel. 02/661.17.28, jninanne@cfe.be

