PERSMEDEDELING

CFE
Tussentijdse verklaring

In de loop van het eerste trimester van 2008, heeft CFE een omzet gerealiseerd van 389
miljoen EUR (288 miljoen in het eerste trimester van 2007). Deze omzetgroei kan worden
waargenomen in elke activiteitspijlers en meer specifiek in de pool multitechnieken. Dit wordt
verklaard door de toetreding in de consolidatieperimeter van de bedrijven die de groep hebben
vervoegd in het tweede semester van 2007 en in het begin van 2008 (VMA NV, Druart SA,
Stevens NV).
De activiteit van de groep evolueert conform aan de verwachtingen en zou een omzet moeten
genereren superieur aan 1.600 miljoen EUR.
Het orderboek per einde maart 2008 is stabiel op 1.854 miljoen EUR in vergelijking met
1 januari 2008 (1.855 mijloen EUR). In het eerste trimester heeft DEME de bestelling
binnengehaald van de verbreding en verdieping van het Panamakanaal. Dit order bedraagt
USD 177,5 miljoen (DEME 100%).
Het orderboek is ondertussen gestegen door de bestelling van de Coentunnel te Amsterdam.
De Rijkswaterstaat en de Coentunnel Company hebben, in de loop van de maand april 2008,
inderdaad dit contract ondertekend met een waarde van 500 miljoen EUR. Het aandeel van
de groep CFE in dit project bedraagt 20,5%.
Op het vlak van de investeringen heeft CFE een aantal nieuwe acquisities gedaan die de groep
in staat moet stellen zich verder te ontwikkelen en te versterken in de pool multitechnieken.
In januari 2008 heeft CFE haar aandeel in het bedrijf Druart SA – gespecialieerd in verwarming,
sanitaire installaties, airconditioning en klimatisatie – opgetrokken tot 62,5%. In februari heeft
CFE het bedrijf Stevens NV - gespecialiseerd in elektrotechnische installaties, treinsignalisatie,
bekabeling en afbakening van vliegvelden en de installatie van communictaienetwerken –
overgenomen. Deze twee investeringen vertegenwoordigen een totaal budget van 10,3 miljoen
EUR.
In dezelfde periode heeft CFE een aantal nieuwe terreinen te Brussel aangekocht voor
12 miljoen EUR. Deze investeringen stellen de groep in staat de vastgoedportefeuille te
hernieuwen en de ontwikkeling van deze activiteit te verzekeren.
Tenslotte, is DEME na de beslissing in het begin van 2008, gestart met de realisatie van een
meerjaren investeringsplan van 500 miljoen EUR (DEME aan 100%) in nieuwe schepen die
gespreid over de komende jaren zullen worden opgeleverd en waarbij de eerste contracten aan
de verschillende scheepswerven toevertrouwd zijn.

Belangrijkste economische gegevens per activiteitspool (*)
Orderboek

1 april 2008

1 januari 2008

(in miljoen EUR)

Bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Baggerwerken en milieu
Multitechnieken
Totaal geconsolideerd

Omzet

861,6
12,7
883,1
96,4

880,0
9,9
905,6
59,5

1.853,8

1.855,0

1ste trimester 2008

1ste trimester 2007

(in miljoen EUR)

Bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Voorraadeffect
Tussentotaal

184,0
9,8
-3,9
189,9

148,5
4,6
-0,5
152,6

Baggerwerken en milieu
Multitechnieken
Concessies-PPS

169,0
29,6
0,8

119,0
16,5
0

Totaal geconsolideerd

389,3

288,1

(*) niet geauditeerde gegevens

CFE is een bouwgroep met aanverwante diensten, genoteerd op Euronext Brussels, 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 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, 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

