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CFE
Wijziging in de raad van bestuur
Samenstelling van het auditcomité en het benoemings- en
bezoldigingscomité
De algemene vergadering van CFE van 7 mei 2009 is overgegaan tot de benoeming van Jan
Steyaert en Philippe Delusinne in de hoedanigheid van onafhankelijke bestuurders voor een
termijn van 4 jaar.
De algemene vergadering van CFE heeft tijdens dezelfde zitting de mandaten hernieuwd van
Christian Labeyrie en Richard Francioli. Zij vertegenwoordigen de referentieaandeelhouder.
Het mandaat van de uitvoerend bestuurder Renaud Bentégeat werd eveneens hernieuwd voor
dezelfde duur.
Na de algemene vergadering heeft de raad van bestuur van CFE Renaud Bentégeat bevestigd
als gedelegeerd bestuurder, belast met de dagelijkse leiding voor een periode overeenkomstig
met die van zijn mandaat als bestuurder. De raad van bestuur van CFE heeft overigens
enerzijds over de samenstelling van het auditcomité beslist en anderzijds over het benoemingsen bezoldigingscomité waarbij de nieuwe voorschriften betreffende de vennootschapscode en
de Belgische corporate governance code werden nageleefd.
Auditcomité :
Dit comité is als volgt samengesteld :
Jan Steyaert : onafhankelijk bestuurder
Philippe Delusinne : onafhankelijk bestuurder
Christian Labeyrie : bestuurder
Jan Steyaert zal dit comité voorzitten.
Benoemings- en bezoldigingscomité :
Dit comité is als volgt samengesteld :
Ciska Servais bvba, vertegenwoordigd door Ciska Servais : onafhankelijk bestuurder
Philippe Delaunois : onafhankelijk bestuurder
Richard Francioli : bestuurder
Ciska Servais zal dit comité voorzitten.
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CFE is een multidisciplinaire aannemingsgroep 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 Centraal-Europa. CFE bezit 50% van het kapitaal van DEME, één van de
grootste baggermaatschappijen op wereldvlak
Dit 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, 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
- of Yves Weyts, directeur duurzame ontwikkeling, synergie en communicatie,
tel : 02/661.14.52, GSM : 0497/514.411, yweyts@cfe.be

