
 

 

Aanmelding aan de CBFA, krachtens artikel 74, § 6, van de wet van 1 april 2007, 

van een persoon die op 1 september 2007 alleen in het bezit is van meer dan 30% 

van de effecten met stemrecht in een vennootschap die genoteerd is op Eurolist, 

Alternext by Euronext of de Vrije Markt 

 

 

 

 

1. Naam van de emittent van de aangehouden effecten met stemrecht 
 

 Aannemingmaatschappij CFE 

 

2. Volledige identiteit van de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 

september 2007 alleen in het bezit is van meer dan 30% van de effecten 

met stemrecht van de emittent genoemd in punt 1 
 

 Rechtspersoon : 

 

VINCI CONSTRUCTION - société par actions simplifiée 

 5 cours Ferdinand-de-Lesseps 

 F-92500 Rueil-Malmaison (France) 

 Telefoon : 33 1 47 16 39 00 

 

 Contactpersoon : de heer François Ravery 

 

3. Volledige identiteit van de natuurlijke en/of rechtsperso(o)n(en) die de 

uiteindelijke controle heeft/hebben over de rechtspersoon genoemd in 

punt 2 
 

 Rechtspersoon : 

 

 VINCI - société anonyme 

 1 cours Ferdinand-de-Lesseps 

 F-92500 Rueil-Malmaison (France) 

 Telefoon : 33 1 47 16 35 00 

 

 Contactpersoon : de heer Christian Labeyrie 

 

4. Controleketen 
 

 VINCI bezit 86,64% van de stemrechten van VINCI CONSTRUCTION en 

heeft zo de exclusieve controle over deze laatste.  Het saldo van 13,36% is in 

de handen van SOCOFREG, een bedrijf dat voor de volle 100% in het bezit is 

van VINCI. 

 

 VINCI is een franse naamloze vennootschap genoteerd op de Beurs van Parijs.   

 Aangezien het disparate karakter van de aandeelhouders, heeft niemand een 

controle op VINCI. 



5. Aantal en percentage van de effecten met stemrecht die in het bezit zijn 

van de persoon genoemd in punt 2 
 

 Aantal aangehouden effecten met stemrecht  306.644 effecten 

 

 Percentage      46,84 % 

 

6. Datum en handtekening van de persoon genoemd in punt 2 
 

 11 oktober 2007 - François Ravery 

 

7. Datum en handtekening van de persoon genoemd in punt 3 

 

 11 oktober 2007 - Christian Labeyrie. 


