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Tussentijdse verklaring

In de loop van het eerste trimester heeft CFE een omzet gerealiseerd van 390 miljoen euro, ruim
zoveel als tijdens het eerste trimester van 2008 (389 miljoen euro). Deze stabiliteit geldt voor
elk van de polen.
Het aandeel van de burgerlijke bouwkunde in de pool bouw neemt toe en vertegenwoordigt 25%
van de bouwactiviteit dit dankzij de grote projecten die we in 2008 in de wacht gesleept hebben.
Het orderboek van de groep blijft op een hoog niveau (2.122 miljoen euro op 1 april tegen 2.327
miljoen op 1 januari 2009) en dit ondanks de verwijdering van het contract van Port Rashid te
Dubai uit het orderboek (een impact van -143 miljoen euro op het orderboek van 1 april, aandeel
CFE).
De situatie van het orderboek vertoont sterke contrasten op het vlak van samenstelling. Inzake
de pool bouw, zijn de orderboeken van de filialen in Centraal-Europa en in het Groothertogdom
Luxemburg aangetast door de crisis. Zij blijven echter op niveau in de andere filialen die actief
zijn in de industriebouw daar de openbare markten tegenwoordig de privé-projecten vervangen.
Er werden beperkte maatregelen genomen om de structuren aan de voorziene daling van de
activiteit in deze filialen aan te passen, evenals een herverdeling van een deel van de
werknemers op de grote werven burgerlijke bouwkunde.
Wat betreft de pool multitechnieken, blijven de orderboeken van de vennootschappen, actief op
de openbare markten, stabiel of stijgen ze zelfs, evenals de activiteit infrastructuur bij VMA. In
de tertiaire tak, daarentegen, hebben ze moeite om het succes te evenaren.
Het orderboek van de pool vastgoedpromotie en –beheer is van niet zo grote betekenis. Dit
trimester hebben we nochtans kunnen vaststellen dat, ondanks de huidige economische
omstandigheden, de commercialisering in de residentiële sector bevredigend blijft.
Het orderboek van de bagger- en milieuactiviteiten, indien we rekening houden met de
verwijdering van de bestelling van Port Rashid, geeft een nieuwe vooruitgang aan. DEME heeft
talrijke bestellingen in zijn verschillende vakgebieden binnengehaald, met name een belangrijke
bestelling in Brazilië in het kader van haar milieuactiviteiten.
Op het gebied van investeringen heeft DEME haar programma om de vloot te hernieuwen
voortgezet. CFE is overigens niet overgegaan tot de acquisitie van een nieuwe vennootschap.
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De thesaurie blijft goed onder controle. De financiële schuldenlast bedraagt 155 miljoen euro
(133,5 miljoen euro aan het einde van 2008). Deze netto schuldenlast wordt opgesplitst in een
schuldenlast op lange termijn van 257 miljoen euro en een netto positieve thesaurie op korte
termijn van 102 miljoen euro.

Belangrijkste economische gegevens per activiteitspool (*)
Orderboek
(in miljoen EUR)
Bouw
Vastgoedontwikkeling en beheer
Baggerwerken en milieu
Multitechnieken
Totaal geconsolideerd

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

1 april 2008

1 januari 2009

1 april 2009

861,6
12,7

1.109,7
8,5

1.021,7
12,1

883,1
96,4

1.096,3
112,1

986,0
101,8

1.853,8

2.326,6

2.121,6

1ste trimester 2008

1ste trimester 2009

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

185,0
4,9
-2,0
187,9

Baggerwerken en milieu
Multitechnieken
PPS-Concessies

169,0
29,6
0,8

171,7
29,5
0,8

Totaal geconsolideerd

389,3

389,9

(*) niet geauditeerde gegevens

Corporate governance
De gewone algemene vergadering 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
Renaud Bentégeat, Richard Francioli en Christian Labeyrie voor een termijn van 4 jaar.
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Actionnariaat
Op 7 mei 2009 heeft CFE een officiële kennisgeving ontvangen van de vennootschap Grantham,
Mayo, Van Otterloo & Co, waarvan de sociale zetel gevestigd is op 40, Rowes Wharf, Boston
MA 02110 in de Verenigde Staten. Uit deze kennisgeving blijkt dat voornoemde vennootschap
op 1 mei 2009 een deelname van 388.815 aandelen in het kapitaal van onze vennootschap bezit
en dat ze alzo 2,97% van de stemrechten in deze laatste verwerft. Voorheen bedroeg deze
deelname 4,98%, hetzij 652.442 aandelen (officiële kennisgeving van 26 januari 2009).
*

*
*

CFE is een multidisciplinaire aannemingsgroep 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 Centraal-Europa. CFE bezit 50% van het kapitaal van DEME, één van de
grootste baggermaatschappijen op wereldvlak.

Deze informatie 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
Yves Weyts, directeur duurzame ontwikkeling, synergie en communicatie,
tel : 02/661.14.52, GSM : 0497/514.411, yweyts@cfe.be

