Verklaring van de voorzitter aan de Gewone Algemene Vergadering
van de Aannemingsmaatschappij CFE NV
van 30 april 2014

Dames en heren,

24 december 2013 zal een belangrijke datum blijven in de geschiedenis van CFE. Op die
datum werd het akkoord, afgesloten in september tussen de groepen VINCI en Ackermans &
van Haaren (AvH), werkelijkheid. In het kader van een kapitaalverhoging van 550 miljoen
brengt AvH haar deelname van 50% in DEME in en verwerft de helft van de aandelen die
VINCI had in CFE. Ten gevolge van die twee operaties neemt CFE de exclusieve controle
over DEME over. DEME is één van de wereldleiders op het vlak van baggerwerken terwijl
AvH de meerderheidsaandeelhouder van CFE wordt. Meer dan louter een financiële operatie, staat deze nieuwe kaap voor een geweldige ontwikkelingsmogelijkheid. De obligatiehouders hebben het ook goed begrepen : enkel een heel kleine minderheid heeft de vervroegde
terugbetaling van zijn obligaties gevorderd : 41 op de 100.000 bestaande obligaties. De
waarde van ons aandeel is bijna verdubbeld sinds de aankondiging van de operatie.
2013 was een zeer goed jaar voor DEME dat een sterke vooruitgang van haar zakencijfer en
van haar resultaten, meer bepaald tijdens het tweede semester, gekend heeft. Dankzij het
ambitieuze investeringsprogramma waaraan in 2013 een einde gekomen is, beschikt DEME
over één van de modernste en meest concurrerende vloten ter wereld. Voor 2014 blijven de
perspectieven dus gunstig en dit ondanks een verhoogde concurrentie.
2013 was daarentegen een moeilijk jaar voor CFE, buiten DEME gerekend. Voor de eerste
maal sinds lange tijd heeft de groep inderdaad aanzienlijke financiële verliezen geleden in
twee van haar polen.
De moeilijkheden waarmee de groep geconfronteerd werd, komen deels voort uit de economische context die bijzonder moeilijk blijft maar ook uit de specifieke problemen veroorzaakt
door enkele werven van de pool bouw en door een filiaal van de pool multitechnieken. De
doorgevoerde herstructureringen in 2013, meer bepaald in Qatar en in Slovakije, hebben
eveneens een negatieve impact gehad op onze resultaten.
1

Wij hebben echter ook redenen om tevreden te zijn, zoals de uitmuntende resultaten op het
vlak van veiligheid en de controle over onze financiële schuld die aanzienlijk geslonken is
tijdens het tweede semester van 2013. Ons goed gevuld orderboek is ook een positief element. Ten laatste werd er tijdens het tweede semester van 2013 een beperkt Steering
Committee in het leven geroepen. Het is een soepel en efficiënt orgaan dat tijdens de volgende jaren de vooruitgang en het welslagen dient te waarborgen.
Wij wensen tenslotte onze medewerkers te bedanken die in deze moeilijke economische
context hun uiterste beste doen om de activiteiten tot een goed einde te brengen om aldus
onze klanten tevreden te stellen. Het zijn zij die de basiswaarde van onze maatschappij vormen.
Wij bedanken tevens AvH en VINCI : AvH omdat zij CFE ertoe in staat gesteld hebben om
de exclusieve controle over DEME te krijgen en VINCI, zonder wie deze transactie nooit had
kunnen gerealiseerd worden. Tot slot zijn wij al onze andere aandeelhouders erkentelijk voor
het vertrouwen dat zij ons gedurende het boekjaar 2013 geschonken hebben.

Philippe Delaunois
Voorzitter van de Raad van bestuur
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