PERSMEDEDELING
CFE
Overname Aannemingen Van Laere door CFE Contracting

Brussel, 21 december 2017 - CFE Contracting, een 100% filiaal van CFE, heeft op 21 december 2017
alle aandelen van de vennootschap Aannemingen Van Laere NV verworven voor een prijs van 18,4
miljoen euro. De groep Van Laere, die voor 100% in handen was van Ackermans & van Haaren en
samengesteld is uit Aannemingen Van Laere NV en zijn filialen (voornamelijk Groupe Thiran SA en
Arthur Vandendorpe NV), is als algemene aannemer in de drie Belgische gewesten actief.
De overname was vooraf unaniem goedgekeurd door de raden van bestuur van CFE en CFE
Contracting, na te zijn voorgelegd aan het comité van onafhankelijke bestuurders conform artikel 524
van het Wetboek van Vennootschappen.
De groep Van Laere zal onder haar eigen merknamen blijven werken. Haar activiteiten zullen
complementair zijn aan deze van de andere Belgische bouwfilialen van CFE Contracting.
De CEO van de groep Van Laere, Manu Coppens, wordt lid van het executief comité van CFE
Contracting.

Over CFE
Het in 1880 opgerichte CFE is een Belgische industriële groep met activiteiten in drie verschillende
vakgebieden. De pool Baggerwerken, Milieu, Offshore en Infra activiteiten, wordt verzorgd door DEME,
een 100%-filiaal en één van de wereldleiders in zijn specialiteit. DEME beschikt over een moderne,
polyvalente vloot met de nieuwste technologie. De pool Contracting, omvat de activiteiten bouw,
multitechnieken en spoor in België, Luxemburg, Polen en Tunesië. De pool Vastgoedontwikkeling,
groepeert de vastgoedprojecten die BPI in België, Luxemburg en Polen ontwikkelt.
De groep CFE telt momenteel meer dan 7.000 medewerkers en is op alle continenten aanwezig. CFE
is op Euronext Brussel genoteerd en is voor 60,40% in handen van Ackermans & van Haaren.
Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.cfe.be.
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Opmerking aan de redactie:
Voor meer informatie, gelieve contact te nemen met:
- Renaud Bentégeat, Gedelegeerd Bestuurder, tel. +32 2 661 13 27, mobiel +32 497 514 445,
rbentegeat@cfe.be, of
- Fabien De Jonge, Financieel en Administratief Directeur, tel. +32 2 661 13 12,
mobiel +32 497 514 406, fabien_de_jonge@cfe.be, of
- Raymund Trost, Gedelegeerd Bestuurder CFE Contracting, tel. +32 2 661 13 09,
mobiel +32 475.95.86.86, raymund_trost@cfe.be

