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Liefkenshoekspoortunnel toegekend aan CFE
“Locorail”, een consortium bestaande uit CFE, VINCI Concessions en BAM PPP heeft van
Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, de bestelling
ontvangen voor de “Liefkenshoekspoortunnel” gelegen ten noordwesten van de Haven van
Antwerpen. Deze tunnel creëert zo een bijkomende verbinding tussen de linker- en
rechteroever van de haven van Antwerpen, die een belangrijke groei kent door de
ingebruikname van het Deurganckdok. Dit contract van het DBFM-type (Design, Build,
Finance, Maintain) met een totale kostprijs van 841 miljoen EUR heeft een looptijd van 42
jaar inclusief de bouwperiode. Het aandeel van CFE in “Locorail” bedraagt 25%.
“Locorail”, opererend als concessionaris, heeft de bouwwerken die 680 miljoen EUR
bedragen, toevertrouwd aan de tijdelijke handelsvennootschap “Locobouw”, bestaande uit
MBG, VINCI Construction Grands Projets, CEI-De Meyer en Wayss & Freytag.
Het aandeel van MBG (groep CFE) is ook hier 25%. Het contract heeft betrekking op het
ontwerp en de bouw van een tweesporige treininfrastructuur met een totale lengte van
16,2 km bestaande uit:
- 4,76 km spoorbaan in ophoging
- 4,27 km infrastructuur in gesloten en open sleuf
- 1,2 km bestaande tunnel (heropening van de reeds bestaande maar nooit gebruikte
Beveren tunnel)
- een dubbele geboorde tunnel van 5,97 km (binnendiameter van 7,30 meter)
De werken starten eind 2008 en zullen eindigen midden 2013.
“Locorail” verzekert zelf het onderhoud van de gebouwde infrastructuur (inspecties en
onderhoud van de kunstwerken, ovalisatiemetingen, waterdichtheid en injectie- en
herstellingswerken) en de elektromechanische installaties (pompen, ventilatie- en
brandbeveiligingsinstallaties) tot in 2051.
Deze investering wordt gefinancierd door de Europese Investeringsbank en zes
commerciële banken : BayernLB, Bank Nederlandse Gemeenten, Fortis Bank, ING Bank,
Banco Santander en Société Générale Corporate & Investment Banking. Deze financiering,
met een looptijd van 35 jaar, zonder verhaal ten opzichte van de aandeelhouders, zal op
kwartaal basis worden terugbetaald op het einde van de bouwfase. Deze afbetaling blijft
gekoppeld aan de reële beschikbaarheid voor de gebruiker van de infrastructuur.

onder embargo tot en met woensdag 5 november 2008 – 19u00 CET
gereglementeerde informatie

Deze nieuwe bestelling voor CFE komt bovenop de reeds bekomen contracten van de
voorbije 12 maanden (Diabolo, Coentunnel en Spoortunnel Delft) waardoor het orderboek in
de burgerlijke bouwkunde aanzienlijk wordt verstevigd. Dit zal CFE in staat stellen de
toekomende jaren op een serene wijze tegemoet te zien. CFE realiseert hiermee eveneens
één van de belangrijke objectieven die het zichzelf had gesteld bij de realisatie van de
kapitaalsverhoging in 2006 ; namelijk het nemen van een substantiële positie op de markt
van de grote publiek private samenwerkingsprojecten die een bron zijn van recurrente
inkomsten.
CFE is een bouwgroep met aanverwante diensten, genoteerd op Euronext Brussels,
waarvan VINCI 47% van het kapitaal bezit. In zijn hoofdactiviteit als aannemer situeert CFE
zich op de voorgrond in België en is zeer actief in Nederland, Luxemburg en in CentraalEuropa. CFE bezit 50% van het kapitaal 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. : +32.2.661.13.27
GSM : +32.497.514.445
E-mail : rbentegeat@cfe.be
Jacques Ninanne, adjunct directeur generaal corporate - financieel en administratief directeur
Tel. : +32.2.661.17.28
E-mail : jninanne@cfe.be
Yves Weyts, directeur duurzame ontwikkeling, synergie en communicatie,
Tel. : +32.2.661.14.52,
GSM : +32.497.514.411
E-mail: yves_weyts@cfe.be

