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CFE 
 

Kennisgeving betreffende belangrijke deelnemingen in een 
genoteerde vennootschap 

 
 
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC, met hoofdzetel te 40, Rowes Wharf, Boston MA 
02110, Verenigde Staten, heeft op 7 mei 2009 Aannemingsmaatschappij CFE in kennis gesteld 
van het feit dat zij dat, op 1 mei 2009, 388.815 aandelen in het kapitaal van de vennootschap 
aanhoudt, hetzij 2,97 % van het totaal aantal stemrechten in de vennootschap.  
 
Ingevolge de vorige kennisgeving van 26 januari 2009, hield Grantham, Mayo, Van Otterloo & 
Co LLC op 6 januari 2009, 652.442 aandelen aan van de Aannemingsmaatschappij CFE.  
 
Door deze overdracht van titels vermindert de participatie van Grantham, Mayo, Van Otterloo & 
Co LLC tot onder de kennisgevingsdrempel van 3% die in de statuten van de 
Aannemingsmaatschappij CFE bepaald is.  
 
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC is een financiële investeerder die de stemrechten 
naar eigen goeddunken kan uitoefenen, bij gebreke van specifieke instructies van de 
effectenhouders. Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC is geen gecontroleerde 
onderneming. 
 
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. 
 

 
 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. : +32.2.661.13.27 
GSM : +32.497.514.445 
E-mail : rbentegeat@cfe.be 
 
Jacques Ninanne, adjunct directeur generaal corporate - financieel en administratief directeur 
Tel. : +32.2.661.17.28 
E-mail : jninanne@cfe.be 


