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JAARVERSLAG

NIET-FINANCIËLE VERKLARING

FINANCIËLE STATEN

Statutaire jaarrekening — Geconsolideerde jaarrekening — Verklaring inzake deugdelijk bestuur — Remuneratieverslag

Euro-Invest Management NV, vertegenwoordigd door Martine Van den Poel
Molièrelaan 164
B-1050 Brussel
Voorzitter van het Benoemings- en
Remuneratiecomité

2.2. ONAFHANKELIJK BESTUURDERS

Onafhankelijk bestuurder

Op 31 december 2020 zijn de bestuurders die aan de in artikel 3.5 van de Code 2020 bepaalde
onafhankelijkheidscriteria voldoen:
•
Pas de Mots BV, vertegenwoordigd door Leen Geirnaerdt
•
Euro-Invest Management NV, vertegenwoordigd door Martine Van den Poel
•
MucH BV, vertegenwoordigd door Muriel De Lathouwer
•
Philippe Delusinne

Martine Van den Poel behaalde een diploma Politieke Wetenschappen aan de KUL (Leuven),
een Master in Public Administration aan de Kennedy School of Government, Harvard University (Cambridge, VS) en een Executive Master in Coaching and Consulting for Change aan het
INSEAD (Fontainebleau, Frankrijk).
Zij was onderzoeksmedewerker aan de Harvard Business School in 1978 en aan de Stanford
Business School in 1985. Van 1995 tot 2003 was ze lid van het Executief Comité van INSEAD
als directeur Executive Education en later assistent-decaan voor externe betrekkingen voor
de campussen Fontainebleau en Singapore.
Bij INSEAD was ze ook coaching director in verscheidene programma’s voor doorlopend leren
van 2003 tot 2019. Ze oefent ook een privéactiviteit Leadership Coaching uit voor verscheidene ondernemingen in Brussel en Parijs.
Lid van Women on Boards (WOB), Club L en INSEAD ILI (Inclusive Leadership Initiative). Zij is
ook business associate van Kdvi (Kets de Vries Institute)

2.3. OVERIGE BESTUURDERS

•
•
•
•
•
•
•

Uitgeoefende mandaten
c. verenigingen:
Lid van de Raad van Bestuur van Vocatio (Brussel) en Unicef Belgium
MucH BV, vertegenwoordigd door
Muriel De Lathouwer
Jacques Pasturlaan 128
B-1180 Ukkel
Lid van het Auditcomité

Luc Bertrand
Piet Dejonghe
Jan Suykens
Koen Janssen
John-Eric Bertrand
Christian Labeyrie
Ciska Servais BV, vertegenwoordigd door Ciska Servais

2.4. WERKING

De Raad van Bestuur is georganiseerd om te verzekeren dat de beslissingen in het belang van de
vennootschap worden genomen en zodanig dat de taken efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

Onafhankelijk bestuurder
Muriel De Lathouwer is burgerlijk ingenieur in kernfysica (ULB, Brussel) en heeft een MBA
van INSEAD, Parijs.
Ze begon haar loopbaan als IT-consulente bij Accenture en was vervolgens 7 jaar actief bij
McKinsey in Brussel, waar ze als associate principal toonaangevende TV- en telecomoperatoren en media en hightechbedrijven wereldwijd adviseerde. Vervolgens was ze directeur
Marketing en lid van het Executief Comité van de mobiele telefoonoperator BASE. Van 2014
tot 2018 werd ze CEO van EVS, waar ze de digitale transformatie van de onderneming leidde.
Muriel De Lathouwer is bestuurder van verscheidene internationale ondernemingen en is
actief in het fonds W.I.N.G (Digital Wallonia) als lid van het operating team en het investeringscomité Deep Tech.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur vergadert regelmatig, voldoende vaak om zijn taken effectief uit te voeren en
telkens als het belang van de vennootschap het eist.
In 2020 beraadslaagde de Raad van Bestuur over alle voor CFE belangrijke vraagstukken. Hij vergaderde zesmaal.
De Raad van Bestuur heeft onder meer:
•
de jaarrekening van het boekjaar 2019 en de halfjaarlijkse financiële staten van 2020 afgesloten;
•
het budget 2020 en zijn aanpassingen onderzocht;
•
het budget 2021 onderzocht;
•
de in het Risicocomité voorgestelde dossiers en de evolutie van de veiligheidsindicatoren behandeld;
•
de financiële positie van CFE, de evolutie van haar schuld en haar behoefte aan werkkapitaal
onderzocht;
•
de strategische plannen van DEME, CFE Contracting en BPI onderzocht;
•
de door het Auditcomité voorgedragen nieuwe commissaris voor de groep weerhouden;
•
de evolutie van het uitstaand vastgoedbestand onderzocht en de aankoop en verkoop goedgekeurd van verscheidene vastgoedprojecten met een waarde van meer dan tien miljoen euro;
•
op voorstel van het Benoemings- en Remuneratiecomité beslist over de bezoldigingsmodaliteiten en premies van de gedelegeerd bestuurder en de directeuren.

Uitgeoefende mandaten
a. beursgenoteerde ondernemingen:
Lid van de Raad van Bestuur, het Remuneratiecomité en het Auditcomité van Shurgard
b. niet-beursgenoteerde ondernemingen:
Lid van de Raad van Bestuur en van het Benoemings- en Remuneratiecomité van Etex
Lid van de Raad van Bestuur, voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité
en lid van de Governance- en Investeringscomités van het beleggingsfonds Olympia
Lid van de Raad van Bestuur van de bank CPH
c. organisaties :
Vicevoorzitter Coderdojo Belgium
Voorzitter van de Raad van Bestuur van ULB dev
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