VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD
IN CONTANTEN
DOOR
ACKERMANS & VAN HAAREN
Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

OP ALLE AANDELEN DIE NOG NIET IN HET BEZIT ZIJN VAN DE
BIEDER UITGEGEVEN DOOR
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE
Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

tegen de prijs van 45 € per Aandeel (coupons nr. 7 en volgende aangehecht)
De Aanvaardingsperiode vangt aan op 11 februari 2014 en sluit af op 5 maart 2014 om
16 uur CET
De Aanvaardingsformulieren dienen, rechtstreeks of via een financiële tussenpersoon,
te worden ingediend aan de loketten van BNP PARIBAS FORTIS SA/NV.

Het Prospectus en het Aanvaardingsformulier zijn kosteloos verkrijgbaar via de
telefoon op het nummer + 32 2 433 40 31 (Nederlands), + 32 2 433 40 32 (Frans) of +
32 2 433 40 34 (Engels). De elektronische versie van het Prospectus is ook
beschikbaar op de website van de Bieder (www.avh.be), van CFE (www.cfe.be) en
van BNP Paribas Fortis SA/NV (www.bnpparibasfortis.be)
Financieel adviseur van de Bieder:

INHOUDSTAFEL

1.

DEFINITIES.................................................................................................... 15

2.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN ............................................................. 18

3.

4.

5.

6.

2.1

Informatie in de Prospectus ................................................................. 18

2.2

Beperkingen ......................................................................................... 18

2.3

Toekomstgerichte verklaringen ........................................................... 19

ALGEMENE INFORMATIE ......................................................................... 20
3.1

Goedkeuring door de FSMA ............................................................... 20

3.2

Verantwoordelijkheid van het Prospectus ........................................... 20

3.3

Praktische informatie ........................................................................... 21

3.4

Financiële en juridische adviseurs van de Bieder................................ 21

3.5

Memorie van antwoord........................................................................ 22

3.6

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken ...................................... 22

DE BIEDER .................................................................................................... 23
4.1

Identificatie van de Bieder................................................................... 23

4.2

Vennootschapsdoel van de Bieder....................................................... 23

4.3

Activiteiten van de Bieder ................................................................... 25

4.4

Structuur van het aandeelhouderschap en van het kapitaal van
de Bieder .............................................................................................. 26

4.5

Beheersstructuur van de Bieder ........................................................... 27

4.6

Deelnemingen in de Doelvennootschap .............................................. 32

4.7

Onderling overleg ................................................................................ 34

4.8

Financiële informatie ........................................................................... 34

4.9

Informatie opgenomen d.m.v. verwijzing ........................................... 35

DE DOELVENNOOTSCHAP ........................................................................ 36
5.1

Identificatie van de Doelvennootschap ............................................... 36

5.2

Vennootschapsdoel van de Doelvennootschap ................................... 36

5.3

Activiteiten van de Doelvennootschap ................................................ 37

5.4

Aandeelhoudersstructuur van de Doelvennootschap........................... 40

5.5

Kapitaal van de Doelvennootschap ..................................................... 41

5.6

Beheersstructuur van de Doelvennootschap ........................................ 43

5.7

Onderling overleg ................................................................................ 51

5.8

Financiële informatie ........................................................................... 52

5.9

Informatie opgenomen d.m.v. verwijzing ........................................... 52

DOELSTELLINGEN EN INTENTIES VAN DE BIEDER ........................... 53
-i-

INHOUDSTAFEL
(vervolg)

7.

8.

6.1

Achtergrond: de verwerving door de Bieder van een
deelneming van 60,395% in het kapitaal van CFE.............................. 53

6.2

Doelstellingen ...................................................................................... 54

6.3

Intenties van de Bieder ........................................................................ 55

6.4

Voordelen voor de Doelvennootschap en haar aandeelhouders .......... 59

6.5

Voordelen voor de Bieder en zijn aandeelhouders .............................. 59

HET BOD ........................................................................................................ 60
7.1

Kenmerken van het Bod ...................................................................... 60

7.2

Regelmatigheid en geldigheid van het Bod ......................................... 89

7.3

Indicatieve kalender............................................................................. 90

7.4

Aanvaardingsperiode ........................................................................... 91

7.5

Heropening van het Bod ...................................................................... 91

7.6

Openbaar bod tot uitkoop ("squeeze-out") .......................................... 92

7.7

Recht van verkoop ("sell-out") ............................................................ 93

7.8

Aanvaarding van het Bod en betaling ................................................. 93

7.9

Andere aspecten van het Bod .............................................................. 97

FISCALE BEHANDELING VAN HET BOD IN BELGIË ......................... 100
8.1

Kosten verbonden aan het aanbieden van de Aandelen in het
kader van het Bod .............................................................................. 100

8.2

Belasting in België op de overdracht van de Aandelen .................... 100

-ii-

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS
Mededeling
Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het Prospectus en dient
te worden gelezen samen met de meer gedetailleerde informatie die elders in het
Prospectus is opgenomen.
De beslissing om in te gaan op het Bod dient gebaseerd te zijn op een volledig en
grondig onderzoek van het volledige Prospectus. Bijgevolg worden de
Aandeelhouders van de Doelvennootschap verzocht zich een eigen mening te vormen
over de voorwaarden van het Bod en over de voor- en nadelen die deze beslissing
voor hen kan hebben.
Niemand kan louter op basis van deze samenvatting of de vertaling burgerrechtelijk
aansprakelijk worden gesteld, behalve indien de inhoud van deze samenvatting
misleidend, onjuist of strijdig is met de andere delen van het Prospectus.
De begrippen die in deze samenvatting met een hoofdletter zijn aangeduid en niet
uitdrukkelijk worden gedefinieerd, hebben de betekenis die er in het Prospectus aan
wordt gegeven.
De Bieder
De Bieder is de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Ackermans & van Haaren
("AvH") met maatschappelijke zetel te Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen (België),
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder het nummer
404.616.494.
Op de datum van het Prospectus bezit AvH 15.288.662 aandelen in CFE, die 60,39%
van het kapitaal van deze vennootschap vertegenwoordigen.
De Doelvennootschap
De Doelvennootschap is de naamloze vennootschap naar Belgisch recht
Aannemingsmaatschappij CFE ("CFE") met maatschappelijke zetel te HerrmannDebrouxlaan 40-42, 1160 Oudergem (België), ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 400.464.795.
CFE bezit op de datum van het Prospectus geen eigen aandelen.

Kenmerken van het Bod
Aard en voorwerp van het Bod
Op 19 september 2013 hebben AvH en Vinci, handelend voor eigen rekening en voor
rekening van haar dochtervennootschap Vinci Construction S.A.S., een overeenkomst
(de "Overeenkomst") gesloten inzke de verwerving door AvH van de exclusieve
controle over CFE. Volgens de voorwaarden van de Overeenkomst bestond deze
transactie uit twee delen:
-

de verwerving van 3.066.440 aandelen (die op voormelde datum 23,42% van het
kapitaal van CFE vertegenwoordigden), namelijk, op enkele aandelen na, de
helft van de deelneming die Vinci op die datum in CFE bezat (de "Initiële
Verwerving"); en

-

de inbreng door AvH in CFE van haar deelneming van 50% in de naamloze
vennootschap DEME, in ruil voor 12.222.222 nieuwe aandelen in CFE (die, na
de verhoging, 48,28% van het kapitaal van CFE vertegenwoordigen) in het
kader van een kapitaalverhoging die door een buitengewone algemene
vergadering van CFE diende te worden goedgekeurd, waarbij Vinci zich ertoe
verbond haar steun te verlenen aan deze verhoging (de "Kapitaalverhoging" en
samen met de Initiële Verwerving de "Controleverwerving").

Zowel de door AvH in het kader van de Initiële Verwerving betaalde prijs als de prijs
van de in het kader van de Kapitaalverhoging uitgegeven aandelen bedraagt 45 € per
aandeel.
De Controleverwerving was in essentie onderworpen aan twee opschortende
voorwaarden:
-

de goedkeuring van de
mededingingsautoriteiten; en

-

het zich niet voordoen van een beduidende negatieve wijziging (material
adverse change), beoordeeld op basis van een daling van 25% of meer van de
Bel 20-index tussen de datum van de Overeenkomst en de dag voor de
effectieve realisatie van de Controleverwerving.

controleverwerving

door

de

bevoegde

Op 13 november 2013 heeft de buitengewone algemene vergadering van CFE de
Kapitaalverhoging onder voormelde opschortende voorwaarden goedgekeurd.
Op 18 december 2013 heeft de Europese Commissie de Controleverwerving
goedgekeurd, waarna de partijen, aangezien zich sedert 19 september 2013 geen
beduidende negatieve wijziging had voorgedaan, zijn overgegaan tot de effectieve
realisatie van de Controleverwerving op 24 december 2013.
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Na de effectieve realisatie van de Controleverwerving op 24 december 2013, bezit de
Bieder 15.288.662 aandelen in CFE, die 60,39% van het kapitaal van deze laatste
vertegenwoordigen, namelijk meer dan 30% van de stemgerechtigde aandelen van
CFE. Krachtens artikel 50 van de Wet OBA en artikel 50 van het Koninklijk Besluit
OBA dient de Bieder een openbaar overnamebod uit te brengen op alle door CFE
uitgegeven effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht die hij nog niet
bezit of die niet door verbonden personen worden gehouden, namelijk 10.025.820
door CFE uitgegeven Aandelen, die 39,61% van het kapitaal van deze laatste
vertegenwoordigen.
In het kader van de Overeenkomst heeft Vinci zich er echter toe verbonden om de
3.066.460 Aandelen, die zij op de datum van dit Prospectus nog bezit, niet in te
brengen in het kader van het Bod en niet aan een derde over te dragen tot het einde
van de Aanvaardingsperiode van dit Bod. Hieruit volgt dat AvH in het kader van het
Bod maximaal 6.959.360 Aandelen in CFE zou kunnen verwerven (namelijk 27,5%
van het kapitaal van CFE), zodat haar deelneming in CFE tot maximaal 87,89% kan
oplopen. De voorwaarden voor een verplichte heropening van het Bod (meer bepaald
dat de Bieder 90% van de aandelen van CFE verwerft) bepaald in artikel 35, 1° van
het Koninklijk Besluit OBA, kunnen in dit geval dus niet worden vervuld.
Het Bod is een verplicht bod dat wordt uitgebracht overeenkomstig artikel 5 van de
Wet OBA en hoofdstuk III van het Koninklijk Besluit OBA. Het Bod wordt in
contanten vergoed.
AvH heeft niet de intentie om na het Bod een openbaar uitkoopbod uit te brengen,
overeenkomstig de artikelen 42 en 43 van het Koninklijk Besluit OBA, gelezen in
samenhang met artikel 57 van hetzelfde besluit en/of artikel 513 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Biedprijs en betaling
De Biedprijs per Aandeel (coupons nr. 7 en volgende aangehecht) bedraagt 45 €€.
De Biedprijs zal uiterlijk worden betaald op de tiende (10de) Werkdag na de publicatie
van de resultaten van de Aanvaardingsperiode. De Bieder verwacht de Biedprijs te
betalen op 12 maart 2014.
Onvoorwaardelijk Bod
Het Bod is onvoorwaardelijk.
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Indicatieve kalender 1
Gebeurtenis

Voorziene datum

Kennisgeving van het Bod

16/01/2014

Aankondiging volgens artikel 7 van het Koninklijk Besluit 17/01/2014
OBA
Goedkeuring van het Prospectus door de FSMA

4/02/2014

Goedkeuring van de memorie van antwoord door de FSMA

4/02/2014

Publicatie van het Prospectus en de memorie van antwoord

11/02/2014

Opening van de Aanvaardingsperiode

11/02/2014

Sluiting van de Aanvaardingsperiode

5/03/2014

Publicatie van de resultaten van de Aanvaardingsperiode

10/03/2014

Betaaldatum

12/03/2014

Beweegredenen, doelstellingen en intenties van de Bieder
Beweegredenen en doelstellingen
Met de lancering van dit Bod houdt AvH zich aan de wettelijke verplichtingen die zij
dient na te leven ingevolge de Controleverwerving.
Na de Controleverwerving bezit AvH meer dan 30% van het maatschappelijk kapitaal
van CFE, waardoor zij overeenkomstig artikel 5 van de Wet OBA en hoofdstuk III
van het Koninklijk Besluit OBA verplicht is een openbaar overnamebod uit te brengen
op alle aandelen in CFE. In het kader van het Bod zullen de Aandeelhouders de
mogelijkheid hebben uit het kapitaal van CFE te treden en hun Aandelen te verkopen
tegen de prijs van 45 € per aandeel, namelijk de prijs op basis waarvan de
Controleverwerving heeft plaatsgevonden.

1

Deze indicatieve kalender houdt geen rekening met de hypothese van een heropening van het
Bod. Gelet op de verbintenis van Vinci in het kader van de Overeenkomst om haar aandelen niet
in te brengen, is een heropening van het Bod nadat de Bieder 90% van de door CFE uitgegeven
aandelen bezit immers rekenkundig onmogelijk. Zie in dit verband Afdeling 7.5 ("Het Bod –
Heropening van het Bod").
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Voorafgaand aan de effectieve realisatie van de Controleverwerving hielden AvH en
CFE elk 50% van de aandelen in DEME. Deze laatste is de vennootschap die de
Belgische groep overkoepelt actief in maritieme engineering, milieu en baggerwerken.
DEME heeft in verscheidene complexe en uiterst gespecialiseerde waterbouwkundige
disciplines een belangrijke positie verworven op de wereldmarkt. De groep DEME,
die meer dan 4.200 werknemers telt, was aanvankelijk gespecialiseerd in
baggerwerken en inpoldering. Vandaag heeft ze haar gamma gediversifieerd met
diensten voor olie- en gasbedrijven, zoals hierna beschreven. Ze is geevolueerd naar
een leverancier van totaaloplossingen, met één van de modernste, meest geavanceerde
en polyvalente vloten voor baggerwerken en maritieme engineering.
De belangrijkste doelstelling van AvH in het kader van de Controleverwerving was
om DEME, dat steeds één van de strategische deelnemingen van AvH is geweest,
weer onder één strategische leiding te brengen.
Aan de basis van deze doelstellingen liggen volgende beweegredenen :
(i)

Zoals hierboven vermeld, situeert de basisactiviteit van DEME zich in de sector
van de baggerwerken en de burgerlijke waterbouwkunde, die
groeiperspectieven op lange termijn biedt.
Deze groeiperspectieven op lange termijn zijn gebaseerd op de verwachte groei
van de wereldbevolking en de klimaatveranderingen.
De groei van de wereldbevolking zal tot een verdere toename leiden van de
vraag naar grondstoffen en energie, die op hun beurt groeimotoren van het
zeeverkeer zijn.
De recente klimaatveranderingen, de zogeheten "global warming", dragen bij tot
een stijging van de zeespiegel.
Al deze elementen, namelijk een groeiend aantal projecten voor de exploitatie
van zowel fossiele als hernieuwbare energie, de toename van de vraag naar
grondstoffen en van het zeeverkeer, en de stijging van de zeespiegel, dragen bij
tot het activiteitsniveau van de baggersector.

(ii)

Naast haar basisactiviteit heeft DEME in de voorbije jaren complementaire
activiteiten ontwikkeld in de sector van de hernieuwbare energie (bouw en
exploitatie van offshore windparken, golfenergie en getijdenenergie), het milieu
(sanering, recyclage van grond en baggerslib, terugwinning van industrieel
braakland, verwijdering van scheepswrakken), aggregaten en mineralen
(winning van zeeaggregaten en oceaanmineralen), maritieme en
terminaldiensten.
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(iii) DEME is één van de weinige Belgische industriële groepen die in alle
werelddelen actief is, met een stevig in België verankerd beleidscentrum. De
mondiale aanwezigheid van DEME vergemakkelijkt de ontdekking van nieuwe
opportuniteiten overal ter wereld en de identificatie van nieuwe economische
groeizones.
(iv) AvH verkiest te investeren in economische sectoren met groeiperspectieven op
lange termijn waarin het een bijzondere expertise meent te bezitten. AvH, dat in
1876 door Nicolaas van Haaren en Hendrik Willem Ackermans werd gesticht, is
van bij het begin actief geweest in de baggersector en zou dus goed geplaatst
moeten zijn om de opportuniteiten en risico's van de baggeractiviteit te
beoordelen.
Intenties
•

DEME
AvH wenst DEME te ondersteunen met het oog op de rendabele ontwikkeling
van haar activiteiten, waarbij gestreefd wordt naar de instandhouding van een
sterke balans op lange termijn teneinde het hoofd te kunnen bieden aan de
economische cycli. AvH heeft momenteel niet de intentie de activiteiten van
DEME te wijzigen of te herstructureren.

•

CFE
Dankzij de Controleverwerving heeft AvH niet alleen de exclusieve
controle over DEME verkregen, één van haar strategische deelnemingen,
maar ook de zeggenschap verworven over de activiteiten van CFE in
verscheidene bouwactiviteiten:
(i)

bouw (met name CFE (via haar bijkantoren MBG, CFE Brabant,
BAGECI en CFE International), Van Wellen NV, Amart SA,
Benelmat SA, BPC SA, Geka B.V. en Groep Terryn NV);
(ii) vastgoedontwikkeling en –beheer (met name BPI SA, CFE (via haar
bijkantoren CFE Immo) en CLE SA);
(iii) vastgoedconcessies (met name Coentunnel Company B.V., LocoRail
NV, PPP Schulen Eupen SA, Rent-A-Port NV en Rent-A-Port
Energy NV);
(iv) multitechnieken (met name VMA NV, Vanderhoydoncks NV,
Ariadne NV, Etablissements Druart SA, Etec SA, Prodfroid SA en
Nizet SA); en
(v) spoor- en wegeninfrastructuur (Engema SA, Louis Stevens en Co
NV, Aannemingen Van Wellen NV en Remacom NV).

6

AvH wenst CFE te ondersteunen met het oog op de rendabele ontwikkeling van
haar activiteiten, waarbij gestreefd wordt naar de instandhouding van een sterke
balans op lange termijn teneinde het hoofd te kunnen bieden aan de
economische cycli.
AvH heeft momenteel niet de intentie de activiteiten van CFE te wijzigen of te
herstructureren.
AvH is reeds aanwezig in (i) de sector van de bouw en de burgerlijke
bouwkunde, via haar dochtervennootschap Algemene Aannemingen Van Laere
NV (100%), dat zij in 1991 heeft verworven, en (ii) de sector van de
vastgoedontwikkeling via haar dochtervennootschap Extensa Group NV, dat zij
in 1997 heeft verworven.
AvH is zich bewust van het feit dat de voornoemde sectoren onderhevig zijn aan
zeer sterke concurrentie (vooral op de Belgische markt) en een relatief cyclisch
karakter vertonen, vanwege de aard van de betrokken activiteiten:
-

de sectoren van de bouw en de vastgoedontwikkeling zijn afhankelijk van
de koopkracht van de consument en de evolutie van het spaarwezen; en

-

de grote infrastructuurprojecten hangen in grote mate af van de
begrotingsmarge waarover de overheid beschikt.

Bovendien hangt de rentabiliteit van bouwprojecten en vastgoedontwikkeling in
grote mate af van een zeer strikte en permanente kostenbewaking, vanaf de
indiening van de offerte tot aan de voorlopige oplevering van de werken of van
het project.
AvH beschikt op dit ogenblik nog niet over voldoende relevante informatie over
CFE om de mogelijkheden inzake samenwerking of synergie in de activiteiten
bouw en vastgoedontwikkeling te kunnen identificeren.
De raad van bestuur van CFE zal in overleg met het management de strategische
oriëntaties van CFE opnieuw onderzoeken, met name in het licht van de
eventuele synergiemogelijkheden met de groep Ackermans & van Haaren, van
de algemene evolutie van de conjunctuur in de verschillende activiteiten van
CFE en van haar strategische positie.

7

Verantwoording van de Biedprijs
Biedprijs
De Biedprijs bedraagt 45 € in contanten per Aandeel (coupons nr. 7 en volgende
aangehecht). Artikel 53 van de Wet OBA bepaalt dat de Biedprijs ten minste gelijk
moet zijn aan het hoogste van volgende twee bedragen:
•

De hoogste prijs die de Bieder of een persoon die in onderling overleg met de
Bieder handelt, heeft betaald voor een aandeel van de Doelvennootschap over
een periode van 12 maanden voorafgaand aan de bekendmaking van het Bod.
Op 24 december 2013 is de Bieder overgegaan tot de effectieve uitvoering van
de Controleverwerving. Hij heeft in dit kader 15.288.662 aandelen in de
Doelvennootschap verworven, die 60,39% van haar kapitaal vertegenwoordigen,
door middel van:
-

de onderhandse verwerving van Vinci van 3.066.440 aandelen in de
Doelvennootschap, tegen een prijs van 45 € per aandeel; en

-

een kapitaalverhoging in natura t.b.v. 550 miljoen €, in het kader waarvan
AvH 2.269.050 aandelen in DEME in CFE heeft ingebracht, in ruil voor
12.222.222 nieuw uitgegeven aandelen in de Doelvennootschap, waarbij
op elk nieuw aandeel werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs van 45 €.

Vinci heeft sinds de datum waarop zij als met de Bieder in onderling overleg
handelende persoon kan worden beschouwd, namelijk 19 september 2013, geen
enkel aandeel in CFE verworven.
•

Het gewogen gemiddelde van de verhandelingsprijzen over de laatste 30
kalenderdagen voor het ontstaan van de biedplicht.
Wat de berekeningsperiode van het gewogen gemiddelde van de
verhandelingsprijzen betreft, heeft de Bieder van de FSMA een afwijking
bekomen om de datum van het einde van de berekeningsperiode te doen
samenvallen met 18 september 2013, zijnde de dag voor de datum waarop de
Bieder, in het kader van artikel 8 van het Koninklijk Besluit OBA, heeft
bekendgemaakt dat hij de Overeenkomst over de Controleverwerving had
afgesloten.
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Bij het verlenen van deze afwijking werd rekening gehouden met het risico dat,
in afwachting van de effectieve realisatie van de Controleverwerving,
speculatieve aankopen op de beurs zouden plaatsvinden die de koers van het
Aandeel van CFE en dus ook de prijs van het Bod kunstmatig zouden opdrijven.
Zoals zij in het verleden al in het kader van verrichtingen met een gelijkaardig
risico had gedaan, heeft de FSMA daarom aanvaard dat het einde van de
berekeningsperiode zou worden bepaald op de dag voor de bekendmaking van
het Bod, namelijk 18 september 2013.
Dit gewogen gemiddelde van de verhandelingsprijzen van de aandelen van de
Doelvennootschap op NYSE Euronext Brussels gedurende de periode van 30
kalenderdagen tot 18 september 2013 bedraagt 42,25 € per aandeel. De Biedprijs
vertegenwoordigt derhalve een premie van 6,5% tegenover dit gewogen
koersgemiddelde.
Kader voor de waardering van de aandelen van de Doelvennootschap
De Bieder en zijn financieel adviseur verwijzen naar de waarderingsmethoden die
werden gebruikt om een waarderingskader te bepalen voor de aandelen van de
Doelvennootschap voorafgaand aan de bekendmaking van de inbreng door de Bieder
in de Doelvennootschap van zijn deelneming van 50% in DEME (zie Onderafdeling
7.1(e) "Het Bod – Kenmerken van het bod – Kader voor de waardering van de
aandelen van de Doelvennootschap"). Deze waarderingsmethoden zijn niet bedoeld
als verantwoording van de Biedprijs, aangezien de Biedprijs gebaseerd is op een met
Vinci overeengekomen prijs in het kader van de Overeenkomst tussen deze laatste en
de Bieder, en die krachtens de reglementaire bepalingen inzake de prijs van een
verplicht bod de Biedprijs wordt (zie meer bepaald artikel 53 van het Koninklijk
Besluit OBA). Niettemin heeft de Bieder zich in het kader van zijn onderhandelingen
met Vinci op deze methoden gebaseerd.
Het waarderingskader is uitsluitend gebaseerd op de informatie over de
Doelvennootschap die beschikbaar was op de datum van de bekendmaking van het
Bod (financiële verslagen van de Doelvennootschap, verslagen van financiële
analisten enz.).
De volgende methoden werden gebruikt:
•

Historische evolutie van de koers van het Aandeel van de Doelvennootschap Aangezien de Doelvennootschap genoteerd is op een belangrijke beurs (de op de
beurs NYSE Euronext Brussels verhandelde effecten hebben meestal een
beduidende beurskapitalisatie) en een voldoende liquiditeit vertoont, kan men de
koers van het aandeel als een relevant criterium in dit waarderingskader
beschouwen. De Biedprijs vertegenwoordigt de volgende premies:
-

een premie van 3,6% tegenover de slotkoers op 18 september 2013;
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-

een premie van 6,5% tegenover de gemiddelde koers van het aandeel
gedurende de periode van 30 kalenderdagen tot 18 september 2013; en

-

een premie van 0,5% tot 4,6% tegenover de gemiddelde slotkoersen
gedurende een periode van 3 tot 12 maanden voor 19 september 2013.

•

Koersdoel van de financiële analisten - De Biedprijs vertegenwoordigt een
discount van 5,5% tegenover het gemiddelde koersdoel, een discount van 15,1%
tegenover het maximale koersdoel en een premie van 4,7% tegenover het
minimale koersdoel, zoals bepaald door de vijf onafhankelijke financiële
analisten, m.n. Petercam, ING, ESN/Degroof, ABN Amro en KBC Securities.
Elk van deze verslagen werd opgesteld na de publicatie van de jongste
halfjaarlijkse resultaten van de Doelvennootschap.

•

Som van de delen, op basis van multiples van vergelijkbare ondernemingen en
nettoactief – Deze benadering tracht elke activiteitspool afzonderlijk te
waarderen, op basis van multiples (in verscheidene vormen) van vergelijkbare
beursgenoteerde ondernemingen, voor zover deze benadering van toepassing is
op de betrokken activiteiten. Voor de activiteitspolen waarvoor de waardering
aan de hand van multiples niet geschikt is, werd een balansbenadering gebruikt.
-

Baggerwerken en Milieu: De multiples van vergelijkbare beursgenoteerde
ondernemingen zijn bepaald op basis van hun financiële prognoses,
waarover bij de financiële analisten een consensus bestaat, en van hun
huidige notering.

-

Andere activiteiten: De ondernemingen die historisch actief zijn in de
bouw vertonen vandaag een specifiek operationeel profiel, met name als
gevolg van uiteenlopende diversificatie strategieën naar concessies en
multitechnische diensten. Om rekening te houden met de specifieke
kenmerken van elke vennootschap in zijn steekproef, heeft de Bieder de
multiples van de door analisten gekozen ondernemingen geanalyseerd om
de verschillende polen van elke vennootschap te waarderen.
Om voorts rekening te houden met de specifieke kenmerken van elke
activiteit en met de situatie waarin de Doelvennootschap opereert, zijn
enkele aanpassingen gemaakt:
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•

voor de polen "Bouw" en "Multitechnieken" werd, gezien de weinig
gunstige verwachtingen (negatieve EBIT) van de financiële analisten
voor 2013 en het feit dat de Bieder dit als een tijdelijke situatie
beschouwt die verband houdt met de cyclische aard van de
bouwactiviteiten, een visie op langere termijn gekozen door de
multiples 2014 en 2015 toe te passen, terwijl voor de andere
activiteitspolen de multiples 2013 en 2014 werden toegepast; en

•

voor de polen "Vastgoedontwikkeling en –beheer" en "PPSconcessies" is, vermits de methode van de multiples geen geschikte
waarderingsmethode is voor de aard van deze activiteit en gelet op
de beperkte beschikbare informatie over de lopende projecten, de
berekening van de ondernemingswaarde gebaseerd op de waarde van
het eigen vermogen, vermeerderd met de netto financiële schuld op
30 juni 2013.

De Biedprijs weerspiegelt een discount van respectievelijk 12,0% en 21,4%
tegenover de prijs per aandeel die impliciet kan worden afgeleid uit deze analyse
voor de prognoses voor 2013/2014 en 2014/2015. Het grote verschil tussen de
discounts die uit deze analyse voortvloeien, wordt verklaard door de toename
van het bedrijfsresultaat (EBIT) van de Doelvennootschap dat de financiële
analisten tussen 2014 en 2015 verwachten.
Er weze opgemerkt dat de volgende waarderingsmethoden niet werden gebruikt:
•

De som van de delen op basis van de verslagen van analisten die deze methode
gebruiken – De Bieder heeft deze benadering niet gehanteerd wegens het gebrek
aan beschikbare informatie en de divergentie van de verkregen resultaten.

•

De som van de delen op basis van multiples van vergelijkbare transacties – De
Bieder heeft deze benadering niet gehanteerd aangezien de prestaties van de
laatste 12 maanden (voorafgaand aan het eerste semester van 2013) en de
verwachte prestaties voor 2013 van de pool "Bouw" en de pool
"Multitechnieken" negatief zijn, waardoor men de methode van de multiples
moeilijk kan toepassen. Er weze aan herinnerd dat de Bieder de negatieve EBITprognoses als een niet-normatieve situatie beschouwt die eigen is aan de
cyclische aard van de bouwactiviteiten.
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•

Actualisering van de toekomstige vrije operationele kasstromen (DCF) – De
Bieder heeft geen gebruik gemaakt van de DCF-benadering, die een raming
maakt van de toekomstige kasstromen over een lange periode (ten minste drie
tot vijf jaar). Deze benadering wordt als minder betrouwbaar beschouwd
vanwege enerzijds de aard van de activiteiten van de pool "Baggerwerken en
Milieu" (een projectactiviteit met geringe zichtbaarheid op lange termijn) en
anderzijds het gebrek aan beschikbare vooruitzichten m.b.t. de andere
activiteiten van de groep CFE:
-

De markt van de pool "Baggerwerken en Milieu" wordt gekenmerkt
door een enigszins cyclisch karakter. Het orderboek geeft slechts een
beperkte zichtbaarheid van de activiteit, gemiddeld over een periode van
12 tot 18 maanden. Bovendien schommelt het investeringsprogramma in
functie van de evolutie van het orderboek, de aard van de contracten en de
nieuwe initiatieven voor groei of ontwikkeling.
Ter illustratie, de jongste jaren schommelden de operationele marges
(EBITDA/omzet) tussen 14% en 20% en varieerde het jaarlijkse
investeringsbedrag voor de ganse DEME-groep van minder dan 100
miljoen € tot ongeveer 400 miljoen € (het bedrijf kende de jongste jaren
een piek in het kader van het grootschalige investeringsprogramma ter
ondersteuning van de expansie en de diversificatie van haar activiteiten).

-

Voor de andere activiteiten van de Doelvennootschap beperken de voor
de Bieder beschikbare gegevens zich tot publieke informatie (die vaak niet
of weinig gedetailleerd is per activiteitspool), die een ontoereikende
informatiebasis vormt voor de toepassing van een DCF-benadering. Voor
deze activiteitspolen zijn de beschikbare gegevens immers beperkt tot de
omzet en het bedrijfsresultaat (EBIT) die door twee analisten, namelijk
ING en ABN Amro, werden gepubliceerd voor de periode 2013 tot 2015.
Om een correct beeld te krijgen van de kasstromen op lange termijn van de
activiteitspolen "Vastgoedontwikkeling en –beheer" en "PPS-concessies",
heeft men meer gedetailleerde informatie per project nodig. Dergelijke
informatie is echter niet beschikbaar.

De Biedprijs van 45 € bevindt zich, op basis van de verschillende gekozen
waarderingsmethoden, tussen de onderzijde en het midden van de vork van het
waarderingskader.
De Biedprijs van 45 € vloeit hoe dan ook voort uit de onderhandelingen met Vinci die
tot de op 19 september 2013 afgesloten Overeenkomst hebben geleid.
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Andere relevante informatie in het kader van het Bod
•

Op 27 augustus 2013 heeft CFE haar resultaten over het eerste semester van
2013 gepubliceerd. Het persbericht en de voorstelling van deze resultaten zijn
beschikbaar op de website van de Doelvennootschap (www.cfe.be).

•

Op 15 november 2013 heeft CFE enkele kerncijfers bekendgemaakt over de
eerste negen maanden van 2013, in het kader van haar tussentijdse verklaring.
Het persbericht is eveneens beschikbaar op de website van de Doelvennootschap
(www.cfe.be).

•

Op 15 november 2013 heeft AvH enkele kerncijfers bekendgemaakt over de
eerste negen maanden van 2013, in het kader van haar tussentijdse verklaring.
Het persbericht is beschikbaar op de website van de Bieder (www.avh.be).

•

Op 22 januari 2014 heeft CFE bekendgemaakt dat zij een toename verwacht van
de verliezen van sommige activiteiten in de polen "Bouw" en "Multitechnieken".
Deze zullen in het tweede semester van 2013 hoger zijn dan de tijdens het eerste
semester van hetzelfde jaar geleden verliezen. CFE heeft voor het overige te
kennen gegeven dat de resultaten 2013 van de andere activiteitspolen op basis
van de op 22 januari 2014 gekende elementen geen bijzondere commentaar
oproepen en dat het nettoresultaat van CFE voor 2013 (berekend op basis van
een consolidatie van DEME t.b.v. 50%) licht positief zou moeten zijn waarbij
abstractie wordt gemaakt van de specifieke boekingen m.b.t. de
kapitaalverhoging en de verwerking van de goodwill ontstaan n.a.v. de inbreng
van 50% van de aandelen in DEME. Het persbericht is beschikbaar op de
website van de Doelvennootschap (www.cfe.be).

•

Vinci heeft zich er in de Overeenkomst toe verbonden de aandelen van CFE die
zij op de datum van het Prospectus bezit niet in te brengen in het kader van het
Bod. Zij heeft zich er eveneens toe verbonden niet in te gaan op een tegenbod of
een hoger bod van een derde, en in het algemeen geen van haar 3.066.460
Aandelen aan een derde over te dragen voor de afsluiting van de
Aanvaardingsperiode van het Bod.

Loketbank
BNP Paribas Fortis SA/NA treedt op als loketbank in het kader van het Bod.
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Aanvaarding van het Bod
De aanvaarding van het Bod kan kosteloos gebeuren bij de Loketbank door de
indiening van twee naar behoren ingevulde en ondertekende exemplaren van het
Aanvaardingsformulier. De eventueel door andere financiële tussenpersonen
aangerekende kosten zijn voor rekening van de Aandeelhouders die hun Aandelen
aanbieden.
Het Prospectus
De Franstalige versie van dit Prospectus werd door de FSMA goedgekeurd op 4
februari 2014, overeenkomstig artikel 19, § 3, van de Wet OBA, en deze versie is in
België openbaar gemaakt. Nederlandstalige en Engelstalige versies van het Prospectus
en het Aanvaardingsformulier, welke vertalingen zijn van de Franse versie van deze
documenten, zijn eveneens beschikbaar.
Het Prospectus en het Aanvaardingsformulier zijn kosteloos verkrijgbaar via de
telefoon (op het nummer +32 2 433 40 31 (Nederlands), +32 2 433 40 32 (Frans) of
+32 2 433 40 34 (Engels). Het Prospectus en het Aanvaardingsformulier zijn ook
verkrijgbaar op de volgende websites: www.avh.be; www.cfe.be en
www.bnpparibasfortis.be.
In geval van afwijkingen tussen enerzijds de Nederlandstalige of de Engelstalige
versie van het Prospectus en anderzijds de Franstalige officiële versie, heeft de
Franstalige versie voorrang. De Bieder heeft de verschillende versies nagelezen en is
verantwoordelijk voor hun overeenstemming.
Memorie van antwoord
De raad van bestuur van de Doelvennootschap heeft een memorie van antwoord
opgesteld overeenkomstig de Wet OBA en het Koninklijk Besluit OBA. Deze
memorie van antwoord is gedateerd op 22 januari 2014. De Franstalige versie werd
door de FSMA goedgekeurd op 4 februari 2014. Een exemplaar van de memorie van
antwoord is opgenomen in Bijlage 3 van het Prospectus.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Bod wordt beheerst door het Belgisch recht, meer bepaald de Wet OBA en het
Koninklijk Besluit OBA.
Het Hof van Beroep van Brussel is exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk
geschil betreffende dit Bod.
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1.

DEFINITIES
De volgende begrippen hebben in het Prospectus de volgende betekenis:
Aandeel: elk van de 10.025.820 thans uitstaande aandelen in CFE waarop het
Bod betrekking heeft, namelijk alle aandelen in CFE met uitzondering van de
15.288.662 aandelen in CFE die de Bieder reeds bezit.
Aandeelhouder: elke houder van een of meer Aandelen.
Aanvaardingsformulier: het als Bijlage 1 bij het Prospectus gevoegde
formulier dat in tweevoud moet worden ingevuld door de personen die hun
Aandelen in het kader van het Bod wensen aan te bieden.
Aanvaardingsperiode: de periode waarin de Aandeelhouders hun Aandelen in
het kader van het Bod kunnen aanbieden, beginnend op 11 februari 2014 en
eindigend op 5 maart 2014 om 16 uur CET.
AvH of Bieder: de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Ackermans &
van Haaren met maatschappelijke zetel te Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen
(België), ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder het
nummer 404.616.494.
Betaaldatum: de datum waarop de Biedprijs wordt betaald aan de
Aandeelhouders die hun Aandelen in het kader van het Bod hebben aangeboden
tijdens de Aanvaardingsperiode en waarop de eigendom van deze Aandelen
wordt overgedragen.
Biedprijs: de vergoeding in contanten die de Bieder betaalt voor elk Aandeel
dat in het kader van het Bod wordt overgedragen, zoals beschreven in
Onderafdeling 7.1(c) ("Het Bod – Kenmerken van het Bod – Biedprijs").
Bod: het verplicht openbaar overnamebod in contanten dat door de Bieder wordt
uitgebracht op de Aandelen, overeenkomstig artikel 5 van de Wet OBA en
hoofdstuk III van het Koninklijk Besluit OBA, zoals beschreven in Hoofdstuk 7
van het Prospectus.
CFE of Doelvennootschap: de naamloze vennootschap naar Belgisch recht
Aannemingsmaatschappij CFE met maatschappelijke zetel HerrmannDebrouxlaan 40-42, 1160 Oudergem (België), ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 400.464.795.
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Controleverwerving: de Initiële Verwerving en de Kapitaalverhoging, zoals
voorzien in de Overeenkomst.
DEME: de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dredging,
Environmental & Marine Engineering, met maatschappelijke zetel te
Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht (België), ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen onder het nummer 400.473.705.
FSMA: de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.
Initiële Verwerving: de verwerving door AvH, volgens de in de Overeenkomst
bepaalde voorwaarden, van 3.066.440 aandelen in CFE van Vinci; deze
verwerving heeft effectief plaatsgevonden op 24 december 2013.
Kapitaalverhoging: de kapitaalverhoging in natura t.b.v. 550 miljoen € die
onder opschortende voorwaarden werd goedgekeurd door de buitengewone
algemene vergadering van CFE op 13 november 2013 en waarvan de effectieve
uitvoering bij notariële akte werd verleden op 24 december 2013, in het kader
waarvan AvH 2.269.050 aandelen in DEME in CFE heeft ingebracht, in ruil
voor 12.222.222 nieuw uitgegeven aandelen in CFE, waarbij op elk nieuw
aandeel werd ingeschreven tegen de prijs van 45 €.
Koninklijk Besluit OBA: het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de
openbare overnamebiedingen.
Loketbank: de naamloze vennootschap naar Belgisch recht BNP Paribas Fortis,
met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, 1000 Brussel (België),
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer
403.199.702.
Overeenkomst: de overeenkomst die op 19 september 2013 werd afgesloten
tussen AvH en Vinci betreffende de Controleverwerving, nadien vervolledigd op
8 oktober 2013 en op 23 december 2013.
Prospectus: dit Prospectus dat de modaliteiten van het Bod bevat, met inbegrip
van de bijlagen alsook elke eventuele aanvulling die tijdens de Aanvaardingsperiode zou worden gepubliceerd.
Vinci: de naamloze vennootschap naar Frans recht Vinci, met maatschappelijke
zetel te Cours Ferdinand-de-Lesseps 1, 92500 Rueil-Malmaison, ingeschreven in
het handels- en vennootschappenregister van Nanterre onder het nummer
552.037.806, samen met haar dochtervennootschap Vinci Construction, een
vereenvoudigde aandelenvennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke
zetel te Cours Ferdinand-de-Lesseps 5, 92500 Rueil-Malmaison, ingeschreven in
het handels- en vennootschappenregister van Nanterre onder het nummer
334.851.664.
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Werkdag: elke dag waarop de Belgische banken geopend zijn voor het publiek,
met uitzondering van de zaterdag, zoals bepaald in artikel 3, §1, 27° van de Wet
OBA.
Wet OBA: de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.
Wet van 2 augustus 2002: de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht
op de financiële sector en de financiële diensten.
Wet van 2 mei 2007: de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van
belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.
Wetboek van Vennootschappen: het Wetboek van Vennootschappen.
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2.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

2.1

Informatie in de Prospectus
De enige toegelaten informatie met betrekking tot het Bod is opgenomen in dit
Prospectus. De Bieder heeft niemand gemachtigd om de Aandeelhouders andere
informatie te verstrekken dan de informatie vervat in het Prospectus. Die
informatie is accuraat op de datum van dit Prospectus. Elke met de informatie in
dit Prospectus verband houdende belangrijke nieuwe ontwikkeling, materiële
vergissing of onjuistheid, die van invloed kan zijn op de beoordeling van het
Bod en zich voordoet of wordt vastgesteld tussen het tijdstip van goedkeuring
van het Prospectus en de definitieve afsluiting van de Aanvaardingsperiode van
het Bod, moet worden vermeld in een aanvulling op het Prospectus
overeenkomstig artikel 17 van de Wet OBA. Een dergelijk supplement zal,
indien nodig, worden gepubliceerd na de op 27 februari 2014 geplande
bekendmaking van de jaarresultaten 2013 van CFE.
De Aandeelhouders dienen het Prospectus zorgvuldig en in zijn geheel te lezen
en hun beslissing te baseren op hun eigen analyse van de modaliteiten en
voorwaarden van het Bod, rekening houdend met de eraan verbonden voor- en
nadelen. Elke samenvatting of beschrijving in het Prospectus van wettelijke
bepalingen, vennootschapshandelingen, herstructureringen of contractuele
verhoudingen is louter informatief en mag niet worden beschouwd als een
juridisch of fiscaal advies over de interpretatie of toepasselijkheid van dergelijke
bepalingen. In geval van twijfel over de inhoud of betekenis van de informatie
opgenomen in het Prospectus, dienen de Aandeelhouders een erkende of
professionele adviseur te raadplegen, gespecialiseerd in het verstrekken van
advies over de aankoop en verkoop van financiële instrumenten.
Met uitzondering van de FSMA, heeft geen enkele andere autoriteit van enig
ander rechtsgebied het Prospectus of het Bod goedgekeurd. Het Bod wordt
alleen in België uitgebracht en er werden geen stappen ondernomen, noch zullen
er stappen worden ondernomen, om de toelating te verkrijgen om dit Prospectus
buiten België te verspreiden.

2.2

Beperkingen
Het Prospectus is geen aanbod tot aankoop of verkoop van effecten of een
verzoek tot een aanbod om effecten te kopen of te verkopen (i) in enig
rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek niet toegelaten is; of (ii) aan
enig persoon aan wie een dergelijk aanbod of verzoek onwettig zou zijn.
Eenieder die in het bezit is van dit Prospectus, dient informatie over het bestaan
van dergelijke beperkingen in te winnen en moet deze, in voorkomend geval,
naleven.
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In geen enkel rechtsgebied buiten België, zijn of zullen er stappen worden
ondernomen om een openbaar bod mogelijk te maken. Noch dit Prospectus,
noch het Aanvaardingsformulier noch enige reclame of andere informatie mag
ter beschikking van het publiek worden gesteld in een ander rechtsgebied dan
België, waar een registratie, een erkenning of een andere verplichting opgelegd
zou zijn met betrekking tot een aanbod tot aankoop of verkoop van effecten of
een door gelijk wie daartoe gedaan verzoek. De Bieder wijst uitdrukkelijk elke
aansprakelijkheid af voor enige overtreding van deze beperkingen, door wie dan
ook.
2.3

Toekomstgerichte verklaringen
Het Prospectus bevat toekomstgerichte verklaringen, waarvan sommige de
volgende termen bevatten: "geloven", “plannen”, "voorzien", "verwachten",
"anticiperen", "voornemen", "voortzetten", "nastreven", "kunnen", “zullen”,
“zouden” en vergelijkbare uitdrukkingen in de toekomstige of voorwaardelijke
wijs. Dergelijke verklaringen gaan samen met onzekerheden en andere factoren
die tot gevolg kunnen hebben dat de werkelijke resultaten, de financiële situatie,
de prestaties of verwezenlijkingen van de Bieder en van CFE, hun
dochtervennootschappen of verbonden vennootschappen, of de resultaten van de
sector, beduidend verschillen van de toekomstige resultaten, de financiële
situatie, de prestaties of verwezenlijkingen die in de toekomstgerichte
verklaringen worden uitgedrukt of zijn vervat. De toekomstgerichte verklaringen
zijn uitsluitend geldig op de datum van het Prospectus. De Bieder wijst
uitdrukkelijk elke verplichting af om de toekomstgerichte verklaringen in het
Prospectus bij te werken wanneer de verwachtingen dienaangaande, de
voorwaarden, omstandigheden of feiten waarop de verklaringen berusten
wijzigen, uitgezonderd wanneer een dergelijke aanpassing vereist is
overeenkomstig artikel 17 van de Wet OBA.
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3.

ALGEMENE INFORMATIE

3.1

Goedkeuring door de FSMA
De Franstalige versie van dit Prospectus werd door de FSMA goedgekeurd op 4
februari 2014, overeenkomstig artikel 19, § 3, van de Wet OBA. Deze
goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit of de kwaliteit van
het Bod, noch van de toestand van de Bieder of de Doelvennootschap.
De Bieder heeft, conform artikel 5 van het Koninklijk Besluit OBA, de FSMA
op 16 januari 2014 formeel kennisgegeven van zijn intentie om over te gaan tot
het Bod. Deze kennisgeving werd op 17 januari 2014 door de FSMA
gepubliceerd conform artikel 7 van het Koninklijk Besluit OBA. Op 24
december 2013 had de Bieder reeds, conform artikel 56 van het Koninklijk
Besluit OBA, de FSMA kennis gegeven van zijn verplichting om het Bod te uit
te brengen en had hij dit openbaar gemaakt.
Met uitzondering van de FSMA heeft geen enkele andere overheid van enig
ander rechtsgebied het Prospectus of het Bod goedgekeurd. Het Bod wordt enkel
gedaan in België en er werden geen stappen ondernomen, noch zullen er stappen
worden ondernomen, om de toelating te verkrijgen om dit Prospectus in
rechtsgebieden buiten België te verspreiden.

3.2

Verantwoordelijkheid van het Prospectus
De Bieder, vertegenwoordigd door zijn raad van bestuur, is verantwoordelijk
voor de inhoud van het Prospectus (en neemt er de volledige aansprakelijkheid
voor op), overeenkomstig artikel 21 van de Wet OBA, met uitzondering van de
volgende documenten waarvoor hun respectievelijke auteurs verantwoordelijk
zijn: (i) de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen van CFE per 31
december 2012, die door middel van verwijzing zijn opgenomen in dit
Prospectus, (ii) de geconsolideerde tussentijdse staat van CFE op 30 juni 2013,
die door middel van verwijzing is opgenomen in dit Prospectus, (iii) de memorie
van antwoord, die als Bijlage 3 bij het Prospectus is gevoegd en (iv) het
standpunt van de ondernemingsraad van CFE, dat als Bijlage 4 bij het
Prospectus is gevoegd.
De Bieder verklaart dat, voor zover hem bekend is, de inhoud van het
Prospectus in overeenstemming is met de werkelijkheid en dat geen gegevens
zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het Prospectus zou
wijzigen.
Tenzij anders vermeld, zijn de inlichtingen in het Prospectus aangaande CFE en
de met haar verbonden vennootschappen gebaseerd op publiek beschikbare
informatie.
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Niemand is gemachtigd om informatie te verstrekken of verklaringen
betreffende het Bod te doen die niet in het Prospectus zijn opgenomen. Niemand
kan er zich op beroepen dat de Bieder toestemming zou hebben gegeven voor
die informatie of verklaringen.
3.3

Praktische informatie
Het bericht, vereist door artikel 11 van de Wet OBA, waarin wordt meegedeeld
op welke wijze het volledige Prospectus wordt gepubliceerd, wordt
bekendgemaakt in de Belgische financiële pers van 11 februari 2014.
Het Prospectus en het Aanvaardingsformulier zijn kosteloos verkrijgbaar via de
telefoon op het nummer +32 2 433 40 31 (Nederlands), +32 2 433 40 32 (Frans)
of +32 2 433 40 34 (Engels). Het Prospectus en het Aanvaardingsformulier zijn
ook verkrijgbaar op de volgende websites: www.avh.be ; www.cfe.be en
www.bnpparibasfortis.be.
Franstalige en Engelstalige versies van het Prospectus en het
Aanvaardingsformulier zijn in elektronisch formaat beschikbaar op voornoemde
websites. In het geval van afwijkingen tussen enerzijds de Nederlandstalige of
de Engelstalige versie en anderzijds de Franstalige officiële versie, heeft de
Franstalige versie voorrang. De Bieder heeft de respectieve versies nagelezen en
is verantwoordelijk voor hun overeenstemming.

3.4

Financiële en juridische adviseurs van de Bieder
BNP Paribas Fortis NV/SA heeft de Bieder geadviseerd over bepaalde financiële
aspecten van het Bod. Dit advies werd uitsluitend ten behoeve van de Bieder
verleend en derden kunnen zich er geenszins op beroepen. BNP Paribas Fortis
NV/SA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van het
Prospectus en niets in het Prospectus kan worden beschouwd als een belofte,
garantie of advies gegeven door BNP Paribas Fortis NV/SA.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP heeft de Bieder geadviseerd over
bepaalde juridische aspecten van het Bod. Dit advies werd uitsluitend ten
behoeve van de Bieder verleend en derden kunnen zich er geenszins op
beroepen. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid voor de inhoud van het Prospectus en niets in het
Prospectus kan worden beschouwd als een belofte, garantie of advies gegeven
door Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.
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3.5

Memorie van antwoord
Een exemplaar van de memorie van antwoord die op 22 januari 2014 werd
opgesteld door de raad van bestuur van CFE en op 4 februari 2014 werd
goedgekeurd door de FSMA, overeenkomstig artikel 22 van de Wet OBA, is als
Bijlage 3 bij dit Prospectus gevoegd.

3.6

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Bod wordt beheerst door het Belgisch recht, meer bepaald de Wet OBA en
het Koninklijk Besluit OBA.
Het Hof van beroep van Brussel is exclusief bevoegd om kennis te nemen van
enig geschil betreffende dit Prospectus.
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4.

DE BIEDER

4.1

Identificatie van de Bieder
Naam van de vennootschap: ……………… Ackermans & van Haaren
Maatschappelijke zetel: …………………… Begijnenvest
113,
Antwerpen, België

2000

Oprichtingsdatum en duur: ………………... 30 december 1924 – Onbeperkte
duur
Rechtspersonenregister: …………………… RPR (Antwerpen) 0404.616.494
Rechtsvorm: …………………………….…. Naamloze vennootschap naar
Belgisch recht die een openbaar
beroep doet of heeft gedaan op het
spaarwezen, in de zin van artikel
438 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Financieel boekjaar: ……………………….. 1 januari – 31 december
Datum van de gewone algemene
vergadering: .............................................

Vierde
maandag
maand mei

van

de

Commissaris: ………………………………. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
BV CVBA, vertegenwoordigd
door Marnix Van Dooren
4.2

Vennootschapsdoel van de Bieder
Artikel 3 van de statuten van de Bieder omschrijft diens doel als volgt :
(a)

de studie, het toezicht en de directie van alle openbare of private werken,
bijzonder op het gebied van de bouw in het algemeen, de organisatie, het
bestuur van alle vennootschappen of ondernemingen en de bijstand aan
dezen onder alle vormen;
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(b)

de aanneming ter zee en te land van alle openbare of private werken op het
gebied van de bouw en voornamelijk de aanneming van alle werken ter
zee en op de binnenwateren, grote bevloeiingswerken en normalisering
van waterlopen, grote werken voor drooglegging en bemaling,
uitbaggering, boring, peiling en uitgraving van putten, ontwatering, bouw
van kunstwerken, graafwerk en algemene aanneming van constructies,
evenals het vlotbrengen van boten en schepen;

(c)

de prospectie te land en ter zee op het gebied van de
ontginningsnijverheid, voornamelijk ruwe petroleum of aardgas en de
minerale producten in het algemeen;

(d)

de uitbating, productie, omvorming, verdeling, aankoop, verkoop en
vervoer van alle producten van de ontginningsnijverheid;

(e)

de verwerving, uitbating, productief making, overdracht van gronden,
onroerende goederen en welkdanige onroerende rechten;

(f)

het op om het even welke wijze verwerven, uitbaten en te gelde maken
van alle intellectuele rechten, brevetten en concessies;

(g)

het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het
buitenland;

(h)

het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of
deelnemingen;

(i)

het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie,
de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden en verenigingen waarin hij een belang of deelneming heeft;

(j)

het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de
bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin hij een belang of
deelneming heeft en, in het algemeen, het stellen van alle handelingen die
geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de
activiteiten van een holding.
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De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke, commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met zijn doel of die van aard zijn de
verwezenlijking daarvan te bevorderen. Hij kan zich ten gunste van de
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin hij
een belang of deelneming heeft borg stellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De bedrijvigheid van de vennootschap mag zowel in het buitenland als in België
uitgeoefend worden.
4.3

Activiteiten van de Bieder
(a)

Beschrijving van de activiteiten
AvH overkoepelt een gediversifieerde groep die in vijf kernsectoren actief
is:
•

Marine Engineering & Infrastructure: in deze sector is de groep
actief via DEME (inmiddels 100% dochtervennootschap van CFE),
Algemene Aannemingen Van Laere NV, een belangrijke aannemer
in België en inmiddels, CFE;

•

Private Banking: in deze sector is de groep actief via Delen Private
Bank NV, een van de grootste onafhankelijke beheerders van
privévermogens in België, de vermogensbeheerder J.M. Finn & C°
Ltd in het Verenigd Koninkrijk en Bank J. Van Breda & C° NV, een
nichebank voor ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen in
België;

•

Real Estate, Leisure & Senior Care: in deze sector is de groep
actief via Leasinvest Real Estate Comm.VA, Extensa NV, Groupe
Holding Duval S.A.S. en Anima Care NV;

•

Energy & Resources: in deze sector is de groep actief via Sipef
NV, Sagar Cements Ltd, Telemond Group NV en Oriental Quarries
& Mines Pvt Ltd; en

•

Development Capital: in deze sector is de groep actief via Sofinim
NV en GIB NV.

Op economisch vlak realiseerde de groep AvH in 2012 een omzet van 3,3
miljard € en telde het ongeveer 18.750 werknemers.
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(b)

4.4

Recente ontwikkelingen (sinds 30 juni 2013)
•

19 november 2013: DEME maakt bekend dat het een nieuw "design
& build" contract in de wacht heeft gesleept voor de landwinning
van 148 ha ter uitbreiding van Jurong Island, voor rekening van de
grootste industriële projectontwikkelaar van de Singaporese
overheid, Jurong Town Corporation.

•

4 oktober 2013: Sipef NV kondigt een joint venture aan met een
dochtervennootschap van New Britain Palm Oil Ltd, een van de
grootste producenten van duurzame palmolie en met BioSing, voor
de ontwikkeling van "high yielding F1, hybrid oil palms along with
other supporting technologies that underpin significant yield and
productivity enhancements for the palm oil industry world-wide and
agriculture in general".

•

27 september 2013: Leasinvest Real Estate Comm.VA lanceert een
publieke obligatie uitgifte in België en haalt het beoogde maximum
van 75 miljoen € op.

•

10 september 2013: Leasinvest Real Estate Comm.VA verwerft
het tweede Knauf shopping center in het Groothertogdom
Luxemburg voor een bedrag van 96,5 miljoen €.

•

17 juli 2013: DEME haalt voor 250 miljoen € nieuwe opdrachten
binnen voor energie-gerelateerde projecten.

Structuur van het aandeelhouderschap en van het kapitaal van de Bieder
Het geplaatste kapitaal van AvH bedraagt 2.295.277,90 €. Het kapitaal is
volledig volgestort en wordt vertegenwoordigd door 33.496.904 aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
AvH wordt rechtstreeks gecontroleerd door Scaldis Invest NV, dat 11.054.000
aandelen houdt die 33% van het kapitaal vertegenwoordigen. Scaldis Invest NV
wordt op haar beurt gecontroleerd door Belfimas NV, dat een deelneming van
91,35% bezit in het kapitaal van Scaldis Invest NV.
De uiteindelijke controle over Scaldis Invest NV wordt uitgeoefend door de
Stichting Administratiekantoor 'Het Torentje'.
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Schematische voorstelling:

Op de datum van het Prospectus heeft geen enkele andere aandeelhouder een
transparantiemelding gedaan overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007.
4.5

Beheersstructuur van de Bieder
(a)

Raad van bestuur
Naam

Aard van het mandaat

Jacques Delen
Alexia Bertrand
Luc Bertrand
Teun Jurgens
Pierre Macharis
Julien Pestiaux
Thierry van Baren
Frederic van Haaren
Pierre Willaert

Voorzitter, niet-uitvoerend
Niet-uitvoerend
Uitvoerend
Niet-uitvoerend
Onafhankelijk, niet-uitvoerend
Onafhankelijk, niet-uitvoerend
Onafhankelijk, niet-uitvoerend
Niet-uitvoerend
Niet-uitvoerend

Einde
mandaat
2016
2017
2017
2014
2016
2015
2014
2017
2016

(b) Management
Luc Bertrand
Tom Bamelis
Piet Bevernage
Piet Dejonghe
Koen Janssen
Jan Suykens

Voorzitter van het executief comité
Lid van het executief comité en financieel
directeur
Lid van het executief comité en secretarisgeneraal
Lid van het executief comité
Lid van het executief comité
Lid van het executief comité
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(c) Adviserende comités
(i) Remuneratiecomité
Pierre Macharis
Thierry van Baren
Frederic van Haaren

Voorzitter

(ii) Auditcomité
Pierre Willaert
Julien Pestiaux
Thierry van Baren

Voorzitter

(d)

Beknopte biografieën

o

Jacques Delen, bestuurder
Jacques Delen, geboren in 1949, behaalde in 1976 het diploma van
wisselagent; Jacques Delen is voorzitter van het directiecomité van Bank
Delen. Hij is tevens bestuurder van de beursgenoteerde plantagegroep
Sipef en van Bank J.Van Breda & C°. Jacques Delen werd in 1992
benoemd tot bestuurder van AvH en is sinds 2011 voorzitter van de raad
van bestuur.

o

Alexia Bertrand, bestuurder
Alexia Bertrand, geboren in 1979, behaalde het diploma van licentiaat
rechten aan de Université Catholique de Louvain (2002) en een Masters of
Laws aan de Harvard Law School (2005). Alexia Bertrand is
gespecialiseerd in financieel recht en vennootschapsrecht. Zij werkt sinds
februari 2012 als adviseur op het kabinet van de Vice-Premier en Minister
van Buitenlandse zaken. In het verleden was Alexia Bertrand advocate aan
de balie van Brussel, bij Clifford Chance en vervolgens Linklaters. Ze was
ook assistente aan de rechtsfaculteit van de Université Catholique de
Louvain en wetenschappelijk medewerkster aan de Katholieke Universiteit
Leuven. Alexia Bertrand werd in 2013 tot bestuurder van AvH benoemd.

o

Luc Bertrand, bestuurder
Luc Bertrand, geboren in 1951, is voorzitter van het executief comité van
AvH. Hij studeerde in 1974 af als handelsingenieur (Katholieke
Universiteit Leuven). Luc Bertrand begon zijn loopbaan bij Bankers Trust,
waar hij de functie bekleedde van Vice-President en Regional Sales
Manager, Northern Europe. Sinds 1986 is hij actief bij AvH. Hij bekleedt
verschillende bestuursmandaten binnen de groep AvH alsook daarbuiten.
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Hij is onder meer voorzitter van de raad van bestuur van DEME, Dredging
International NV, Finaxis NV, Sofinim NV en Leasinvest Real Estate
Comm.VA en is bestuurder van Sipef NV, Atenor Group SA en Groupe
Flo SA. Buiten de groep bekleedt Luc Bertrand bestuursmandaten bij
Schroders plc en ING Belgium SA/NV. Luc Bertrand is tevens actief op
maatschappelijk vlak; hij is onder meer voorzitter van Guberna (Belgian
Governance Institute) en van vzw Middelheim Promotors, en is lid van
een aantal andere raden van bestuur en verenigingen zonder winstoogmerk
en publieke instellingen zoals Katholieke Universiteit Leuven, Instituut de
Duve, Instituut voor Tropische Geneeskunde en Museum Mayer van den
Bergh. Luc Bertrand werd in 1985 benoemd tot bestuurder van AvH.
o

Teun Jurgens, bestuurder
Teun Jurgens, geboren in 1948, Nederlander, studeerde af als
landbouwkundig ingenieur aan de Rijks Hogere Landbouwschool in
Groningen. Hij was lid van het directiecomité van Banque Paribas
Nederland en oprichter van Delta Mergers & Acquisitions. Teun Jurgens
werd in 1996 benoemd tot bestuurder van AvH.

o

Pierre Macharis, onafhankelijk bestuurder
Pierre Macharis, geboren in 1962, studeerde in 1986 af als licentiaat in de
handels- en financiële wetenschappen en behaalde in 1983 het diploma
van industrieel ingenieur. Hij is thans CEO en voorzitter van het
directiecomité van VPK Packaging Group NV, een verticaal geïntegreerde
verpakkingsgroep met hoofdzetel in België. Pierre Macharis is tevens
voorzitter van Cobelpa, de Belgische vereniging van papier- en
pulpproducerende bedrijven. Hij is bestuurder van AXA Belgium SA/NV
en van de vzw CEPI, de Europese vereniging van papier- en
pulpproducerende bedrijven. Pierre Macharis werd in 2004 benoemd tot
bestuurder van AvH en is sinds 2011 voorzitter van het
remuneratiecomité.

o

Julien Pestiaux, onafhankelijk bestuurder
Julien Pestiaux, geboren in 1979, studeerde in 2003 af als burgerlijk
ingenieur elektromechanica (specialisatie energie) aan de Université
Catholique de Louvain (2003) en behaalde eveneens een master in
engineering management aan de Cornell University (Verenigde Staten).
Julien Pestiaux is gespecialiseerd in energie- en klimaatthema’s en is
partner bij Climact, een bureau dat advies verleent in dit segment. Hij
finaliseerde in 2013 een strategisch plan inzake duurzame energie in
België voor de federale overheid, in samenwerking met het Department
for Energy and Climate Change in het Verenigd Koninkrijk. Hij was
voordien 5 jaar actief als consultant en projectleider bij McKinsey & C°.
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Julien Pestiaux werd in 2011 benoemd tot bestuurder van AvH Haaren en
is lid van het auditcomité.
o

Thierry van Baren, onafhankelijk bestuurder
Thierry van Baren, geboren in 1967, Fransman en Nederlander, is
licentiaat en geaggregeerde in de filosofie en behaalde een MBA aan de
Solvay Business School. Hij is thans zelfstandig consultant. Thierry van
Baren werd in 2006 benoemd tot bestuurder van AvH. Hij is lid van het
auditcomité en van het remuneratiecomité.

o

Frederic van Haaren, bestuurder
Frederic van Haaren, geboren in 1960, is zelfstandig ondernemer en lid
van de gemeenteraad van de Gemeente Kapellen. Hij is tevens actief als
bestuurder van verschillende vennootschappen en verenigingen. Zo
bekleedt hij onder meer een bestuursmandaat bij Water-link CVBA, is hij
voorzitter van de vzw Consultatiebureau voor het Jonge Kind te Kapellen,
van Basisschool Zonnekind te Kalmthout, van Bosgroepen Antwerpen
Noord en lid van de politieraad van de politiezone Noord. Frederic van
Haaren werd in 1993 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van
Haaren en is lid van het remuneratiecomité.

o

Pierre Willaert, bestuurder
Pierre Willaert, geboren in 1959, is licentiaat in de handels- en financiële
wetenschappen en behaalde het diploma van de Belgische Vereniging van
Financiële Analisten (ABAF-BVFA), waarvan hij nog steeds lid is. Hij
was lange tijd actief als financieel analist bij Bank Puilaetco en volgde
aldus de voornaamste scetoren vertegenwoordigd op de Belgische beurs.
Later werd hij er verantwoordelijk voor het departement institutioneel
beheer. Pierre Willaert was beherend vennoot en lid van het auditcomité
van Bank Puilaetco tot in 2004. Hij is ook bestuurder bij Tein Technology
SA, een Brussels ICT-bedrijf dat onder meer gespecialiseerd is in
videobewaking. Pierre Willaert werd in 1998 benoemd tot bestuurder van
Ackermans & van Haaren en is sinds 2004 voorzitter van het auditcomité.

o

Jan Suykens, lid van het executief comité
Jan Suykens, geboren in 1960, is licentiaat in de toegepaste economische
wetenschappen (UFSIA, 1982) en behaalde aansluitend een MBA aan de
Colombia University (1984). Hij werkte een aantal jaren bij Generale
Bank in Corporate en Investment Banking vooraleer hij in 1990 AvH
vervoegde.
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o

Piet Bevernage, lid van het executief comité
Piet Bevernage, geboren in 1968, is secretaris-generaal en lid van het
executief comité van AvH. Hij behaalde een licentiaat in de rechten
(Katholieke Universiteit Leuven, 1991) en een LLM aan de University of
Chicago Law School (1992). Hij werkte eerst als advocaat in de Corporate
en M&A-afdeling van Loeff Claeys Verbeke vooraleer hij in 1995 AvH
vervoegde.

o

Piet Dejonghe, lid van het executief comité
Piet Dejonghe, geboren in 1966, behaalde na zijn studies als licentiaat in
de rechten (Katholieke Universiteit Leuven, 1989), een postgraduaat
bedrijfskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven (1990) en een MBA
aan Insead (1993). Voor hij in 1995 AvH vervoegde, was hij als advocaat
verbonden aan Loeff Claeys Verbeke en actief als consultant bij Boston
Consulting Group.

o

Tom Bamelis, lid van het executief comité
Tom Barnelis, geboren in 1966, is CFO en lid van het executief comité
van AvH. Na zijn studies als handelsingenieur (Katholieke Universiteit
Leuven, 1988), behaalde hij een master in Financial Management (1991).
Hij werkte voor Touche Ross en Group Bruxelles Lambert en vervoegde
AvH in 1999 .

o

Koen Janssen, lid van het executief comité
Koen Janssen, geboren in 1970, studeerde af als burgerlijk ingenieur
elektromechanica (Katholieke Universiteit Leuven) en behaalde nadien
een MBA aan IEFSI (Frankrijk, 1994). Hij werkte voor Recticel, ING
Investment Banking en ING Private Equity voor hij in 2001 AvH
vervoegde.

(e)

Corporate Governance Charter
AvH hanteert de op 12 maart 2009 gepubliceerde Belgische Corporate
Governance Code (de "Code") als referentiecode. Op 14 april 2005 heeft
de raad van bestuur van AvH het eerste Corporate Governance Charter
(het "Charter") goedgekeurd. Het Charter werd voor het laatst gewijzigd
op 4 oktober 2011.
Het Charter wijkt op slechts twee punten af van de aanbevelingen van de
Code:
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•

Overeenkomstig bepaling 2.1 van de Code dient de raad van bestuur
te worden samengesteld op basis van genderdiversiteit en diversiteit
in het algemeen. De raad van bestuur van AvH is momenteel
samengesteld uit negen leden, onder wie acht mannen en één vrouw,
met uiteenlopende doch complementaire kennis en ervaring. De raad
van bestuur heeft kennis genomen van de aanbeveling van de
Commissie Corporate Governance inzake de representativitiet van
vrouwen in raden van bestuur van beursgenoteerde vennootschappen
en is tevens op de hoogte van artikel 518bis van het Wetboek van
Vennootschappen. De raad van bestuur zal zich inspannen om tegen
1 januari 2017 minstens twee vrouwelijke kandidaat-bestuurders te
hebben voorgedragen voor benoeming door de algemene
vergadering; en

•

Overeenkomstig bepaling 5.3./1 van Bijlage D van de Code, dient
het benoemingscomité uit een meerderheid van onafhankelijke nietuitvoerende bestuurders te bestaan. Het benoemingscomité van AvH
bestaat uit alle leden van de raad van bestuur. Vermits de raad van
bestuur slechts drie onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders telt
(op een totaal van negen bestuurders) wijkt het Charter op dit punt af
van de Code. De raad van bestuur is echter van oordeel dat hij als
geheel beter in staat is zijn omvang, zijn samenstelling en zijn
opvolgingsplanning te evalueren.

Het Corporate Governance Charter van AvH kan worden geraadpleegd
op haar website (www.avh.be).
4.6

Deelnemingen in de Doelvennootschap
(a)

Rechtstreekse deelneming van de Bieder
Op de datum van het Prospectus bezit AvH 15.288.662 aandelen van CFE,
die 60,39% van het kapitaal van deze vennootschap vertegenwoordigen.
Deze aandelen werden verworven op 24 december 2013 n.a.v. de
effectieve uitvoering van de Kapitaalverhoging (12.222.222 aandelen) en
de Initiële Verwerving (3.066.440 aandelen), zoals in de Overeenkomst
was voorzien. Zie Afdeling 6.1 "Doelstellingen en intenties van de Bieder
– Achtergrond: de verwerving door de Bieder van een deelneming van
60,39% in het kapitaal van CFE".

(b) Deelnemingen van verbonden vennootschappen van de Bieder
Op de datum van het Prospectus bezit geen andere met de Bieder
verbonden vennootschap aandelen van CFE.
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CFE zelf is een verbonden vennootschap van de Bieder, aangezien de
Bieder de controle over CFE uitoefent. CFE bezit op de datum van het
Prospectus geen eigen aandelen.
(c) Recente verwervingen
Op 24 december heeft de Bieder 15.288.662 aandelen van CFE
verworven, die 60,39% van het kapitaal van deze vennootschap
vertegenwoordigen:
-

3.066.440 aandelen werden onderhands van Vinci verworven tegen
een prijs van 45 € per aandeel in het kader van de in de
Overeenkomst bedoelde Initiële Verwerving; en

-

12.222.222 nieuw uitgegeven aandelen werden verworven tegen een
prijs van 45 € per aandeel in het kader van de in de Overeenkomst
bedoelde Kapitaalverhoging.

(d) Deelnemingen van vennootschappen die in onderling overleg met de
Bieder handelen
Op de datum van het Prospectus bezit Vinci Construction S.A.S.
3.066.460 aandelen in CFE, die 12,1% van het kapitaal van CFE
vertegenwoordigen.
Geen van deze aandelen werd in de loop van de jongste 12 maanden
verworven.
Vinci Construction S.A.S. is een 100% dochtervennootschap van Vinci
SA, waarmee de Bieder geacht wordt in onderling overleg op te treden.
Zie Afdeling 4.7 "De Bieder – Handeling in onderling overleg".
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4.7

Onderling overleg
Rekening houdend met de verbintenissen die Vinci in het kader van de
Overeenkomst is aangegaan om (i) de Kapitaalverhoging te steunen en (ii) niet
in te gaan op een tegenbod of een hoger bod van een derde, en in het algemeen
de voornoemde Aandelen niet aan een derde over te dragen voor de afsluiting
van de Aanvaardingsperiode van het Bod, moet Vinci worden beschouwd als
een persoon die in onderling overleg handelt met de Bieder in de zin van artikel
3, §1, 5° a) van de Wet OBA (namelijk een persoon die met de bieder
samenwerkt om de controle over de doelvennootschap te verkrijgen). 2 Dit in
onderling overleg zal eindigen op het ogenblik van de sluiting van de
Aanvaardingsperiode van het Bod, waarna Vinci niet langer contractueel
verplicht zal zijn om aandeelhouder te blijven van CFE.
Bovendien wordt de Doelvennootschap t.b.v. 60,39% gecontroleerd door de
Bieder. Als met de Bieder verbonden vennootschap wordt de Doelvennootschap
geacht in onderling overleg met de Bieder op te treden krachtens artikel 3, §2
van de Wet OBA.

4.8

Financiële informatie
De statutaire jaarrekening van de Bieder werd opgesteld overeenkomstig de
Belgische boekhoudnormen (Belgische GAAP) en de geconsolideerde
jaarrekening werd opgesteld overeenkomstig de IFRS-normen. De
jaarrekeningen werden goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van
de Bieder van 27 mei 2013.
De jaarrekeningen werden geauditeerd door Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
BV CVBA, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, RPR
(Antwerpen) 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van
Dooren, lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, die geen voorbehoud heeft
gemaakt.

2

Rekening houdend met de verbintenis die Vinci in het kader van de Overeenkomst is aangegaan
om niet in te gaan op een tegenbod of een hoger bod van een derde, en in het algemeen haar
Aandelen niet aan een derde over te dragen voor de afsluiting van de Aanvaardingsperiode van
het Bod, mag men ook aannemen dat Vinci en de Bieder in onderling overleg handelen in de zin
van artikel 3, § 1, 13°, c) van de Wet van 2 mei 2007.
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De Bieder heeft op 28 augustus 2013 zijn halfjaarlijkse resultaten
bekendgemaakt en gepubliceerd. De commissaris van de Bieder, Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren BV CVBA, heeft een beperkte controle over deze
halfjaarlijkse resultaten uitgevoerd, overeenkomstig de aanbevelingen van het
Instituut van Bedrijfsrevisoren voor beperkte controleopdrachten en de
"International Standard on Review Engagements (ISRE)" 2410 "Onderzoek van
de tussentijdse financiële informatie door de onafhankelijke commissaris van de
entiteit".
De Bieder zal op 28 februari 2014 (voor de opening van Euronext Brussels) zijn
jaarresultaten voor het boekjaar 2013 publiceren.
4.9

Informatie opgenomen d.m.v. verwijzing
De hierna volgende documenten werden reeds door de Bieder openbaar
gemaakt, zijn beschikbaar op zijn website (www.avh.be) en zijn d.m.v.
verwijzing opgenomen in dit Prospectus overeenkomstig artikel13, § 3 van de
Wet OBA :
•

de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen van AvH per 31
december 2012; en

•

de geconsolideerde tussentijdse staat van AvH op 30 juni 2013.

De gegevens vervat in dit Prospectus d.m.v. verwijzing maken integraal deel uit
van het Prospectus, met dien verstande dat elke vermelding in een aldus d.m.v.
verwijzing geïncorporeerd document moet geacht worden te zijn gewijzigd of
vervangen, voor doeleinden van dit Prospectus, telkens wanneer een bepaling in
het Prospectus een dergelijke vermelding wijzigt of vervangt (hetzij
uitdrukkelijk, hetzij impliciet, hetzij op een andere wijze). Elke op dergelijke
wijze aangepaste vermelding maakt enkel deel uit van dit Prospectus in de aldus
aangepaste vorm. Een lijst van de kruisverwijzingen is opgenomen in Bijlage 2
van dit Prospectus.
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5.

DE DOELVENNOOTSCHAP

5.1

Identificatie van de Doelvennootschap
Naam van de vennootschap: ……………..... Aannemingsmaatschappij CFE
Maatschappelijke zetel: ……….................... Herrmann-Debrouxlaan,
1160 Oudergem, België

40-42,

Oprichtingsdatum en duur: ……………..…. 21 juni 1880 – Onbeperkte duur
Rechtspersonenregister: ………..............….. RPR (Brussel) 0400.464.795
Rechtsvorm: …………………….............…. Naamloze vennootschap naar
Belgisch recht die een openbaar
beroep doet of heeft gedaan op het
spaarwezen, in de zin van artikel
438 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Financieel boekjaar: ……………………….. 1 januari – 31 december
Datum van de gewone algemene
Eerste donderdag van de maand
vergadering:................................................... mei
Commissaris: ………………………..…….. Deloitte Bedrijfsrevisoren BV
CVBA, vertegenwoordigd door
Pierre-Hugues Bonnefoy.
5.2

Vennootschapsdoel van de Doelvennootschap
Volgens artikel 2 van haar statuten, heeft de Doelvennootschap tot doel:
•

het bestuderen en uitvoeren, in België alsmede in het buitenland, hetzij
alleen hetzij gezamenlijk met andere natuurlijke of rechtspersonen,
publiek- of privaatrechtelijk, voor eigen rekening of voor rekening van
publiek- of privaatrechtelijke derden, van welkdanige aanneming van
werken en bouwwerken, in alle en elk van haar beroepen, onder andere
elektriciteit en milieu;

•

het verlenen van diensten aanverwant aan deze activiteiten, het zorgen
voor de promotie ervan, het rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten of in
concessie brengen, alsmede het uitvoeren van welkdanige aankoop-,
verkoop- huur-, verhuur-, of leasingverrichting die verband houdt met
deze aannemingen;
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5.3

•

het rechtstreeks of onrechtstreeks verwerven, houden of overdragen van
deelnemingen in iedere bestaande of op te richten vennootschap of
maatschappij, bij wijze van verwerving, fusie, splitsing of andersom; en

•

het uitvoeren van alle commerciële, industriële, administratieve, financiële
verrichtingen, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel, zelfs gedeeltelijk, of van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, zowel voor
haarzelf als voor haar dochtervennootschappen.

Activiteiten van de Doelvennootschap
(a)

Beschrijving van de activiteiten
De op Euronext Brussels genoteerde Doelvennootschap overkoepelt een
multidisciplinaire groep die actief is in de sectoren concessies van het type
“publiek-private samenwerking”, bouw, vastgoedontwikkeling en -beheer,
waterbouwkunde, spoor- en wegeninfrastructuur en multitechnieken. De
groep is wereldwijd aanwezig.
De groep CFE vormt een coherent geheel waarin elke pool kan profiteren
van de inbreng van de andere activiteiten. De concessiehouders en de
promotors zijn opdrachtgevers van de algemene aannemingsbedrijven.
Deze zijn potentiële klanten van de ondernemingen van de pool
multitechnieken. Deze laatste kunnen op hun beurt instaan voor het
onderhoud van de werken die worden binnengehaald in het kader van
publiek-private samenwerkingsprojecten. Ook vele activiteiten van DEME
zijn verbonden met de burgerlijke bouwkundeactiviteiten van de
ondernemingen van de groep CFE. De voorbeelden van synergie tussen de
verschillende polen nemen voortdurend toe en bieden de groep nog meer
ontwikkelingsmogelijkheden.
De eerste historische activiteit van CFE is de bouw en de tweede is het
baggeren en de waterbouwkunde.

(i)

Geschiedenis
De Doelvennootschap werd in 1880 opgericht onder de naam Compagnie
Générale de Chemins de Fer secondaires en legde zich toe op de bouw van
spoor- en tramlijnen. Op 16 augustus 1921 werd ze toegelaten tot de
notering op de Beurs van Brussel.
Kort daarna diversifieerde de onderneming haar activiteiten door van start
te gaan met werken van burgerlijke bouwkunde en gebouwen. Gezien het
belang van haar activiteiten als algemene aannemer, wijzigde de
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Compagnie Générale de Chemins de Fer secondaires in 1965 haar naam in
Aannemingsmaatschappij CFE.
In 1930 richtte de Doelvennootschap de "Société Générale de Dragage"
op, met het oog op de uitvoering van baggerwerken in België. In 1974
werden deze activiteiten samen met de baggeractiviteiten van de Bieder
ingebracht in Dredging International NV. In 1991 richtten Dredging
International NV en Baggerwerken Decloedt & Zoon NV samen de groep
DEME op, die vóór de Controleverwerving paritair werd gehouden door
de Doelvennootschap en de Bieder.
In 1981 fuseerde de Doelvennootschap met Entreprises Ed. François &
Fils en werd ze het belangrijkste Belgische bouwbedrijf.
In 1989 werd de Franse groep GTM hoofdaandeelhouder van CFE. In
2000 fuseerde GTM met Vinci en vormden ze samen de grootste
bouwgroep ter wereld. Vinci werd aldus de hoofdaandeelhouder van CFE.
In de jongste 15 jaar is de groep CFE sterk geëvolueerd en heeft ze een
vastgoedpool gevormd en ontwikkeld die nu betrokken is bij verscheidene
grote projecten in België en Polen. Met de steun van haar aandeelhouders
heeft CFE in 2006 met succes een kapitaalverhoging doorgevoerd die het
in staat stelde om enerzijds door middel van externe overnames een pool
"Multitechnieken" te ontwikkelen en daardoor haar activiteiten uit te
breiden tot de aanbieding van bijzondere bouwtechnieken, en anderzijds
grote publiek-private samenwerkingsprojecten aan te vatten, langdurige
operaties die recurrente inkomsten opleveren.
In het begin van 2012 besliste CFE, in het licht van de uitdagingen inzake
duurzame mobiliteit, een pool "Spoor- en Wegeninfrastructuur" op te
richten en keerde het dus via deze pool terug naar haar oorspronkelijke
activiteit.
Vandaag werkt CFE op basis van een organisatie met zes polen: "Bouw",
"Spoor- en Wegeninfrastructuur", "Vastgoedontwikkeling en –beheer",
"Multitechnieken", "PPS-concessies" en "Baggerwerken en Milieu".
(ii)

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van de Doelvennootschap hebben betrekking op
verschillende disciplines van de bouwsector. Ze zijn ingedeeld in de zes
voornoemde polen.
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•

Pool Bouw
Deze pool omvat de volgende activiteiten:

•

o

burgerlijke bouwkunde: infrastructuurwerken
tunnels, kaaimuren, gasterminals enz.);

(bruggen,

o

gebouwen: kantoren, woningen, ziekenhuizen, gevangenissen,
zuiveringsstations enz.; en

o

renovatie van gebouwen.

Pool Spoor- en Wegeninfrastructuur
Deze pool omvat de volgende activiteiten:

•

o

wegeninfrastructuur; en

o

elektrificatie en signalisatie van spoorwegen.

Pool Vastgoedontwikkeling en -beheer
Deze pool omvat de activiteiten inzake vastgoedontwikkeling. De
Doelvennootschap treedt op als promotor en aannemer. Dit betekent
dat CFE ernaar streeft de projecten die het ontwikkelt zelf te
bouwen.

•

Pool Multitechnieken
Deze pool omvat de activiteiten met betrekking tot speciale
bouwtechnieken:
o

elektriciteit;

o

automatisering; en

o

centrale verwarming, klimaatregeling, ventilatie en koeling.
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•

Pool PPS-concessies
Deze pool is in het kader van grote publiek-private
samenwerkingsprojecten belast met de juridische structurering, de
financiering van ad hoc structuren en het beheer van het onderhoud
op lange termijn van de concessies. Bij de oplevering van de werken
na de bouwperiode, verzorgt deze pool het beheer op lange termijn
van de overgedragen activa.
Via Rent-A-Port NV, een dochtervennootschap die gezamenlijk door
de Bieder en de Doelvennootschap wordt gecontroleerd (elk met een
deelneming van 45%), is de pool belast met de ontwikkeling in
concessie van havenactiva en de ontwikkeling van far shore
windparken.

•

Pool Baggerwerken en Milieu
Deze activiteit wordt uitsluitend door DEME uitgeoefend. 3

(b)

Recente ontwikkeling
Op 24 december 2013 is de Bieder overgegaan tot de effectieve inbreng
van zijn deelneming van 50% in DEME in de Doelvennootschap, in het
kader van de Kapitaalverhoging die op 13 november 2013 onder
opschortende voorwaarden door de buitengewone algemene vergadering
van de Doelvennootschap werd goedgekeurd.

5.4

Aandeelhoudersstructuur van de Doelvennootschap
Op de datum van het Prospectus en rekening houdend met de tot op deze datum
gedane transparantieverklaringen overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007, is de
aandeelhoudersstructuur van de Doelvennootschap als volgt :

3

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten van de groep DEME Afdeling 6.2
("Doelstellingen en intenties van de Bieder – Doelstellingen")
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5.5

Aandeelhouder

Aantal aandelen

% van het totaal

AvH

15.288.662

60,39%

Vinci Construction
S.A.S.

3.066.460

12,11%

Publiek

6.959.360

27,50%

Totaal

25.314.482

100%

Kapitaal van de Doelvennootschap
(a)

Maatschappelijk kapitaal
Op de datum van het Prospectus bedraagt het maatschappelijk kapitaal van
de Doelvennootschap 41.329.482,42 €, vertegenwoordigd door 25.314.482
aandelen zonder aanduiding van waarde.

(b)

Toegestaan maatschappelijk kapitaal
Overeenkomstig artikel 4 van de statuten van de Doelvennootschap kan de
raad van bestuur van de Doelvennootschap het maatschappelijk kapitaal in
een of meerdere malen verhogen met een maximumbedrag van 2.500.000
€. Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf 21 mei
2010. Ze kan een of meerdere keren hernieuwd worden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

(c)

Eigen aandelen
De raad van bestuur van de Doelvennootschap is uitdrukkelijk gemachtigd
om binnen een termijn van vijf jaar vanaf 26 mei 2009 maximaal 10%
eigen aandelen van de vennootschap te verwerven tegen betaling van een
prijs die gelijk is aan het gemiddelde van de laatste 20 slotkoersen van het
aandeel CFE op Euronext Brussels die onmiddellijk voorafgaan aan de
verwerving, vermeerderd met maximaal 10% of verminderd met maximaal
15%. Deze machtiging kan een of meerdere keren verlengd worden, in
overeenstemming met de artikelen 620 tot 626 van het Wetboek van
Vennootschappen.
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De machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders is niet
vereist voor de verkrijging van eigen aandelen van de vennootschap
teneinde deze aan te bieden aan haar personeel. In dat geval zullen de
verkrijging en de verdeling van de aandelen geschieden onder de
voorwaarden van het Wetboek van Vennootschappen.
CFE bezit op de datum van het Prospectus geen eigen aandelen.
(d)

Andere effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht
Op de datum van het Prospectus heeft de Doelvennootschap geen effecten
met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht uitgegeven, behoudens
de aandelen waarnaar wordt verwezen in Onderafdeling 5.5(a) ("Kapitaal
van de Doelvennootschap – Maatschappelijk kapitaal").

(e)

Evolutie van de koers van het aandeel van de Doelvennootschap op NYSE
Euronext Brussels

Grafiek 1: Evolutie van de koers van het Aandeel tussen 2 januari 2012 en 3 januari 2014
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5.6

Beheersstructuur van de Doelvennootschap
(a)

Algemene principes
De beheerstructuur van CFE is aangepast aan haar statuut van holding
enerzijds en aan de eisen van haar organisatie in activiteitspolen anderzijds
(zie Onderafdeling 5.3(a)(ii) "Activiteiten van de Doelvennootschap –
Belangrijkste activiteiten").
De Doelvennootschap wordt geleid door een raad van bestuur en een
gedelegeerd bestuurder.
Elke pool van CFE omvat verscheidene dochtervennootschappen en
eventueel bijkantoren, die profit centers vormen en meestal een activiteit
vertegenwoordigen in een welomschreven geografische activiteitenzone.
Elke dochtervennootschap wordt geleid door een raad van bestuur en een
directeur. Elk bijkantoor wordt door een directeur geleid. De unieke
organisatie van het beheer van dochtervennootschappen en bijkantoren
bestaat dus in een bijzondere delegatie van bevoegdheden aan een groep
van personen, de directeuren, die een beroep op actieve managers
mogelijk maakt en een goede operationele organisatie van de
activiteitspolen verzekert.
Deze beheersstructuren verzekeren het evenwicht van de bevoegdheden en
de goede werking van de Doelvennootschap. De Doelvennootschap heeft
daarom beslist geen directiecomité in de zin van het Wetboek van
Vennootschappen op te richten, hoewel de statuten in deze mogelijkheid
voorzien.

(b) Raad van bestuur
De raad van bestuur bepaalt de oriëntaties en de waarden, de strategie en
het beleid van de Doelvennootschap. Hij bestudeert de grote operaties die
daar betrekking op hebben en keurt ze goed. Hij zorgt dat zij ten uitvoer
worden gelegd en bepaalt alle nodige maatregelen voor de realisatie van
het beleid. Hij beslist over het risiconiveau dat de Doelvennootschap
bereid is te nemen.
De raad van bestuur van de Doelvennootschap kan samengesteld zijn uit 5
tot 14 leden. Zolang Vinci een deelneming van ten minste 8% in CFE
bezit en AvH meer dan 50% houdt, heeft AvH zich er contractueel toe
verbonden haar stemrecht uit te oefenen opdat een van de bestuurders op
voordracht van Vinci wordt benoemd.
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De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare periode van
maximaal vier jaar.
De raad van bestuur is op de datum van het Prospectus als volgt
samengesteld:
Naam

Datum van het einde van
het mandaat

Functie

Renaud Bentégeat

1 mei 2017

Gedelegeerd
bestuurder

CGO SA
(vertegenwoordigd
door Philippe
Delaunois)
Consuco SA
(vertegenwoordigd
door Alfred
Bouckaert)
Ciska Servais SPRL,
(vertegenwoordigd
door Ciska Servais)

1 mei 2014

Voorzitter van de
raad van bestuur

1 mei 2014

Onafhankelijk
bestuurder

1 mei 2015

Onafhankelijk
bestuurder

Philippe Delusine

1 mei 2016

Onafhankelijk
bestuurder

Jan Steyaert

1 mei 2016

Onafhankelijk
bestuurder

Christian Labeyrie

1 mei 2016

Bestuurder

Luc Bertrand

1 mei 2017

Bestuurder

Jan Suykens

1 mei 2017

Bestuurder

Piet Dejonghe

1 mei 2017

Bestuurder

Koen Janssen

1 mei 2017

Bestuurder

John-Eric Bertrand

1 mei 2017

Bestuurder

Alain Bernard

1 mei 2017

Bestuurder
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Meer informatie over de raad van bestuur is beschikbaar in de Verklaring
van Corporate Governance in het jaarverslag 2012, dat beschikbaar is op
de website van de Doelvennootschap (www.cfe.be).
(c)

Management

(i)

Gedelegeerd bestuurder
De gedelegeerd bestuurder is belast met de uitvoerende
verantwoordelijkheid voor de leiding van de activiteiten van de
Doelvennootschap. De gedelegeerd bestuurder is de hoogste leider van de
Doelvennootschap. Zijn formele gezag vloeit voort uit een algemene
delegatie van de bevoegdheden voor alles wat verband houdt met het
dagelijks bestuur. Onverminderd zijn eigen rechten en plichten, verleent
de raad van bestuur van de Doelvennootschap aan de gedelegeerd
bestuurder het gezag dat nodig en toereikend is voor de goede uitoefening
van de verantwoordelijkheid voor de leiding van de activiteiten van CFE.
De gedelegeerd bestuurder bestudeert en bepaalt voorstellen en
strategische keuzen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de
Doelvennootschap en legt ze voor aan de raad van bestuur. Hij is ook de
eerste woordvoerder van CFE.
De huidige gedelegeerd bestuurder van de Doelvennootschap is de heer
Renaud Bentégeat.

(ii)

Directeurs
De directeurs beheren hun profit center met respect voor de waarden en de
normen, de strategieën en de budgetten die door de raad van bestuur van
de Doelvennootschap zijn vastgelegd, alsook met inachtneming van het
juridisch en reglementair kader dat op hun profit center van toepassing is,
en desgevallend onder toezicht van de raad van bestuur van de
dochtervennootschap.
Hun formele gezag vloeit voort uit een bijzondere delegatie van
bevoegdheden waardoor zij op een autonome wijze de operationele en
commerciële leiding van het profit center kunnen waarnemen. De materies
die hen worden toevertrouwd en de reikwijdte van hun bevoegdheden
worden duidelijk bepaald en moeten stroken met de toepasselijke
wettelijke en statutaire bepalingen.
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(d)

Adviserende comités
De raad van bestuur heeft de volgende comités opgericht:
•

het benoemings- en remuneratiecomité; en

•

het auditcomité.

De raad van bestuur kan in zijn midden om het even welk ander permanent
of tijdelijk comité oprichten.
(i)

Benoemings- en remuneratiecomité
Het benoemings- en remuneratiecomité is op de datum van het Prospectus
samengesteld uit:
•

Ciska Servais SPRL, vertegenwoordigd door Ciska Servais,
voorzitter;

•

Consuco SA, vertegenwoordigd door Alfred Bouckaert; en

•

Luc Bertrand.

Meer informatie over het benoemings- en remuneratiecomité kan worden
geraadpleegd in de Verklaring van Corporate Governance in het
jaarverslag 2012, dat beschikbaar is op de website van de
Doelvennootschap (www.cfe.be).
(ii)

Auditcomité
Het auditcomité is op de datum van het Prospectus samengesteld uit:
•

Jan Steyaert, voorzitter;

•

Philippe Delusinne;

•

Christian Labeyrie;

•

Consuco SA, vertegenwoordigd door Alfred Bouckaert; en

•

Piet Dejonghe

Meer informatie over het auditcomité kan worden geraadpleegd in de
Verklaring van Corporate Governance in het jaarverslag 2012, dat
beschikbaar is op de website van de Doelvennootschap (www.cfe.be).
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(e) Beknopte biografieën
o

Renaud Bentégeat, gedelegeerd bestuurder
Renaud Bentégeat, geboren in 1953, heeft een licentie in publiek
recht, een DEA in publiek recht en een DEA in Analyse Politique
Approfondie. Hij is afgestudeerd aan het Institut d'Etudes Politiques
van Bordeaux. Hij is zijn carrière in 1978 in de onderneming
Campenon Bernard begonnen.
Vervolgens heeft hij achtereenvolgens de functies bekleed van hoofd
juridische zaken, directeur communicatie, administratief directeur en
secretaris generaal, verantwoordelijk voor de juridische-,
communicatie-, administratieve en human resources-afdeling bij de
Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction (CBC). Van
1998 tot 2000 was hij regionaal directeur Bâtiment Ile-de-France
van Campenon Bernard SGE, alvorens te zijn benoemd tot adjunctdirecteur-generaal
van
Vinci
Construction,
waar
hij
verantwoordelijk was voor de dochtervennootschappen van de groep
Vinci Construction in Centraal-Europa en gedelegeerd bestuurder
was bij Bâtiments et Ponts Construction SA en Bâtipont Immobilier
SA in België. Sinds 2003 is hij gedelegeerd-bestuurder van CFE.
Renaud Bentégeat is eveneens lid van het oriëntatie- en
coördinatiecomité van Vinci.
Renaud Bentégeat is officier in de Leopoldsorde evenals ridder in de
Nationale Orde van Verdienste (Frankrijk).

o

CGO SA, vertegenwoordigd door Philippe Delaunois, voorzitter van
de raad van bestuur, bestuurder
Philippe Delaunois, geboren in 1941, is burgerlijk ingenieur
materialen van de Faculté Polytechnique te Bergen, handels
ingenieur van de Université de l'Etat te Bergen en heeft een diploma
van de Harvard Business School.
Hij oefende het grootste gedeelte van zijn carrière uit in de
staalindustrie en was tot 1999 gedelegeerd-bestuurder en directeurgeneraal van Cockerill-Sambre SA.
Officier in de Leopoldsorde en Ridder van het Erelegioen, in 1989
uitgeroepen tot manager van het jaar, voorzitter van de Union
Wallonne des Entreprises tussen 1990 en 1993, en sinds 1990
ereconsul van Oostenrijk voor Henegouwen en Namen.
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o

Consuco SA, vertegenwoordigd door de heer Alfred Bouckaert,
onafhankelijk bestuurder
Alfred Bouckaert, geboren in 1946, is licentiaat in de economische
wetenschappen (Katholieke Universiteit Leuven).
Hij startte zijn carrière in 1968 als beursmakelaar bij J.M. Finn & Co
in Londen. In 1972 trad hij in dienst bij Chase Manhattan Bank,
waar hij verschillende commerciële functies en kredietfuncties
uitoefende voordat hij commercial banking manager voor België
werd. In 1984 werd hij benoemd tot general manager van Chase in
Kopenhagen (Denemarken). Twee jaar later werd hij general
manager en country manager van Chase in België. In 1989 werden
de Belgische activiteiten van Chase Manhattan Bank verkocht aan
Crédit Lyonnais. Alfred Bouckaert was verantwoordelijk voor de
fusie van de Belgische operationele activiteiten van Chase en Crédit
Lyonnais. In 1994 vroeg Crédit Lyonnais aan Alfred Bouckaert om
de Europese activiteiten van de bank te leiden. In 1999 werd hij
directeur van AXA Royale Belge SA. AXA benoemde hem ook tot
country manager voor de Benelux. In 2005 werd hij algemeen
directeur van de regio "Noord-Europa" (België, Nederland,
Luxemburg, Duitsland en Zwitserland). Van oktober 2006 tot mei
2010 is hij lid van het directiecomité van AXA en verantwoordelijk
voor de activiteiten in de regio Noord-, Midden- en Oost-Europa. In
april 2007 werd hij benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur
van AXA Belgium NV, een functie die hij heeft uitgeoefend tot 27
april 2010. Tussen 2011 en 2013 was hij voorzitter van de raad van
bestuur van Dexia Bank België SA/NV.

o

Ciska Servais SPRL, vertegenwoordigd door Ciska Servais,
onafhankelijk bestuurder
Ciska Servais is vennoot bij het advocatenkantoor Astrea. Zij is
actief op het vlak van administratief recht, in het bijzonder
milieurecht en ruimtelijke ordening, evenals vastgoedrecht en
bouwrecht. Zij heeft een uitgebreide ervaring inzake
adviesverlening, gerechtelijke procedures en onderhandelingen. Zij
is docente en geeft regelmatig voordrachten op seminaries.
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Zij studeerde af aan de Universiteit Antwerpen als licentiaat in de
rechten (1989) en behaalde bijkomend een LL.M aan de Vrije
Universiteit Brussel in International Legal Cooperation (1990).
Bovendien behaalde zij een Bijzondere Licentie in de Milieukunde
aan de Universiteit Antwerpen (1991). Zij startte haar stage in 1990
bij het Advocatenkantoor Van Passel & Greeve. Zij werd vennoot
bij Van Passel & Vennoten in 1994, en vervolgens bij Lawfort in
2004. In 2006 richtte zij het advocatenkantoor Astrea mee op.
Ciska Servais publiceert voornamelijk op het vlak van milieurecht,
onder meer inzake het bodemsaneringsdecreet, milieuaansprakelijkheid en de grondverzetregeling.
Zij is ingeschreven aan de Antwerpse Balie.
o

Philippe Delusinne, onafhankelijk bestuurder
Philippe Delusinne, geboren in 1957, is houder van het diploma van
Marketing & Distribution van het ISEC te Brussel en van een Short
MBA aan het Sterling Institute van Harvard. Hij startte zijn carrière
bij Ted Bates als account executive. Vervolgens vervulde hij de
functies van account manager bij Publicis, client service director bij
Impact FCB, deputy general manager bij McCann Erikson en chief
executive officer bij Young & Rubicam in 1993. Sinds maart 2002 is
hij chief executive officer van RTL Belgium SA.

o

Jan Steyaert, onafhankelijk bestuurder
Jan Steyaert, geboren in 1945, was het grootste deel van zijn carrière
actief in de telecomsector. Hij startte aanvankelijk bij een
bedrijfsrevisor. In 1970 trad hij in dienst van Telindus NV (toen een
beursgenoteerde vennootschap) en bekleedde achtereenvolgens de
functie van CFO, CEO en voorzitter van de raad van bestuur van
Telindus Group en van haar dochtervennootschappen.
Sinds de oprichting van Mobistar SA/NV in 1995 is hij lid van de
raad van bestuur en sinds 2003 voorzitter van de raad.
Hij is officier in de Orde van Leopold II en werd gedecoreerd met
het ridderkruis van de Kroonorde.
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o

Christian Labeyrie, bestuurder
Christian Labeyrie, geboren in 1956, is adjunct directeur-generaal,
financieel directeur en lid van het executief comité van de groep
Vinci. Voor hij in 1990 naar de groep Vinci kwam, heeft hij
verschillende functies uitgeoefend in de groepen Rhône Poulenc en
Schlumberger. Hij is zijn carrière in de banksector begonnen.
Christian Labeyrie is afgestudeerd aan de HEC, de Escuela Superior
de Administración de Empresas (Barcelona) en de Mc Gill
University (Canada). Tevens is hij in het bezit van een DECS
(Diplôme d'Etudes Comptables Supérieures). Hij is ridder van het
Erelegioen en ridder in de Nationale Orde van Verdienste.

o

Luc Bertrand, bestuurder
Zie Onderafdeling 4.5(d) "De Bieder – Beheersstructuur van de
Bieder – Beknopte biografieën".

o

Jan Suykens, bestuurder
Zie Onderafdeling 4.5(d) "De Bieder – Beheersstructuur van de
Bieder – Beknopte biografieën".

o

Piet Dejonghe, bestuurder
Zie Onderafdeling 4.5(d) "De Bieder – Beheersstructuur van de
Bieder – Beknopte biografieën".

o

Koen Janssen, bestuurder
Zie Onderafdeling 4.5(d) "De Bieder – Beheersstructuur van de
Bieder – Beknopte biografieën".
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o

John-Eric Bertrand, bestuurder
John-Eric Bertrand, geboren in 1977, Belg, is sinds 1 september
2008 investment manager bij AvH. Hij behaalde na zijn studies
handelsingenieur (UCL 2001, magna cum laude), een Master in
International Management (CEMS, 2002) en een MBA aan Insead
(2006). Voor hij AvH vervoegde, werkte hij als senior auditor bij
Deloitte en senior consultant bij Roland Berger Strategy
Consultants. John-Eric Bertrand is bestuurder van onder meer Alfa
Park NV, BDM NV/Asco NV, Egemin International NV, Groupe
Financière Duval S.A.S., Oriental Quarries & Mines Pvt Ltd, Sagar
Cements Ltd en Algemene Aannemingen Van Laere NV.

o

Alain Bernard, bestuurder
Alain Bernard, geboren in 1955, behaalde het diploma van burgerlijk
ingenieur bouwkunde (Katholieke Universiteit Leuven, 1978) en
burgerlijk ingenieur industrieel management (Katholieke
Universiteit Leuven, 1979). Alain Bernard heeft de DEME-groep
vervoegd in 1980. Hij was algemeen directeur van Dredging
International en COO van de DEME-groep tussen 1996 en 2006. In
2006 werd Alain Bernard benoemd tot CEO van de DEME-groep.
Hij is bestuurder van verschillende dochtervennootschappen van
DEME en, buiten de groep, van Aquafin. Sinds 2004 is hij voorzitter
van de Belgian Dredging Association.

(f)

Corporate Governance Charter
De raad van bestuur van CFE heeft een Corporate Governance Charter
goedgekeurd volgens de Belgische Corporate Governance Code 2009. De
recentste bijwerking van het Charter dateert van 24 december 2013.
CFE past in zijn Corporate Governance Charter de principes van de
voornoemde Belgische Corporate Governance Code toe.
Het Corporate Governance Charter kan worden geraadpleegd op de
website van de Doelvennootschap (www.cfe.be).

5.7

Onderling overleg
De Doelvennootschap wordt t.b.v. 60,39% gecontroleerd door de Bieder. Als
met de Bieder verbonden persoon wordt de Doelvennootschap geacht in
onderling overleg met de Bieder op te treden krachtens artikel 3, §2 van de Wet
OBA. De Doelvennootschap bezit op dit ogenblik, rechtstreeks noch
onrechtstreeks, eigen aandelen.
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5.8

Financiële informatie
De enkelvoudige jaarrekening werd opgesteld overeenkomstig de Belgische
boekhoudnormen (Belgische GAAP). De geconsolideerde jaarrekening werd
opgesteld overeenkomstig de IFRS-normen. De jaarrekeningen werden
goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van CFE van 2 mei 2013.
Deze jaarrekeningen werd gecontroleerd door Deloitte Bedrijfsrevisoren BV
CVBA, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, RPR
(Brussel) 429.053.863, vertegenwoordigd door de heer. Pierre-Hughues
Bonnefoy, lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, die geen voorbehoud heeft
gemaakt.
CFE heeft op 27 augustus 2013 haar halfjaarlijkse resultaten aangekondigd en
gepubliceerd. De commissaris van de Doelvennootschap, Deloitte
Bedrijfsrevisoren, heeft een beperkte controle over deze halfjaarlijkse resultaten
uitgevoerd, volgens de aanbevelingen van het Instituut van Bedrijfsrevisoren
voor beperkte controleopdrachten en volgens de "International Standard on
Review Engagements (ISRE)" 2410 "Onderzoek van de tussentijdse financiële
informatie door de onafhankelijke commissaris van de entiteit".

De Doelvennootschap zal op 27 februari 2014 (na de sluiting van Euronext Brussels)
haar jaarresultaten m.b.t. het boekjaar 2013 publiceren.
5.9

Informatie opgenomen d.m.v. verwijzing

De hierna volgende documenten werden reeds door de Doelvennootschap openbaar
gemaakt, zijn beschikbaar op haar website (www.cfe.be) en zijn d.m.v. verwijzing
opgenomen in het Prospectus overeenkomstig artikel 13, §3 van de Wet OBA :
•

de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen van CFE per 31 december
2012; en

•

de geconsolideerde tussentijdse staat van CFE op 30 juni 2013.

De gegevens vervat in dit Prospectus d.m.v. verwijzing maken integraal deel uit van
het Prospectus, met dien verstande dat elke vermelding in een aldus d.m.v. verwijzing
geïncorporeerd document moet geacht worden te zijn gewijzigd of vervangen, voor
doeleinden van dit Prospectus, telkens wanneer een bepaling in het Prospectus een
dergelijke vermelding wijzigt of vervangt (hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, hetzij
op een andere wijze). Elke op dergelijke wijze aangepaste vermelding maakt enkel
deel uit van dit Prospectus in de aldus gewijzigde vorm.
Een lijst van de kruisverwijzingen is opgenomen in Bijlage 2 van dit Prospectus.
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6.

DOELSTELLINGEN EN INTENTIES VAN DE BIEDER

6.1

Achtergrond: de verwerving door de Bieder van een deelneming van
60,395% in het kapitaal van CFE
Op 19 september 2013 hebben AvH en Vinci, handelend voor eigen rekening en
voor rekening van haar dochtervennootschap Vinci Construction S.A.S., een
Overeenkomst gesloten over de verwerving door AvH van de exclusieve
controle over CFE. Deze transactie bestond uit de twee volgende delen:
-

de Initiële Verwerving, namelijk de verwerving van 3.066.440 aandelen
(die op voormelde datum 23,42% van het kapitaal van CFE
vertegenwoordigden), namelijk op enkele aandelen na de helft van de
deelneming die Vinci op die datum in CFE bezat; en

-

de inbreng door AvH in CFE van haar deelneming van 50% in de
naamloze vennootschap DEME, in ruil voor 12.222.222 nieuwe aandelen
in CFE (die na de kapitaalverhoging 48,28% van het kapitaal van CFE
vertegenwoordigen) in het kader van een Kapitaalverhoging die door een
buitengewone algemene vergadering van CFE moest worden
goedgekeurd, waarbij Vinci zich ertoe verbond deze verhoging te steunen.

Zowel de door AvH in het kader van de Initiële Verwerving betaalde prijs als de
prijs van de in het kader van de Kapitaalverhoging uitgegeven aandelen bedraagt
45 € per aandeel.
De Controleverwerving was in essentie onderworpen aan twee opschortende
voorwaarden:
-

de goedkeuring van de controleverwerving
mededingingsautoriteiten; en

-

het zich niet voordoen van een beduidende negatieve wijziging (material
adverse change), beoordeeld op basis van een daling van 25% of meer van
de Bel 20-index tussen de datum van de Overeenkomst en de dag voor de
effectieve realisatie van de Controleverwerving.

door

de

bevoegde

Op 13 november 2013 heeft de buitengewone algemene vergadering van CFE de
Kapitaalverhoging onder voornoemde opschortende voorwaarden goedgekeurd.
Op 18 december 2013 heeft de Europese Commissie de Controleverwerving
goedgekeurd, waarna de partijen, aangezien zich sedert 19 september 2013 geen
beduidende negatieve wijziging had voorgedaan, zijn overgegaan tot de
effectieve realisatie van de Controleverwerving op 24 december 2013.
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Op de datum van het Prospectus bezit AvH 15.288.662 aandelen in CFE, die
60,39% van het kapitaal van deze vennootschap vertegenwoordigen.
6.2

Doelstellingen
Met de lancering van het Bod houdt AvH zich aan de wettelijke verplichtingen
die het dient na te leven ingevolge de Controleverwerving.
Na de Controleverwerving bezit AvH meer dan 30% van het maatschappelijk
kapitaal van CFE, waardoor zij overeenkomstig artikel 5 van de Wet OBA en
hoofdstuk III van het Koninklijk Besluit OBA verplicht is een openbaar
overnamebod uit te brengen op alle aandelen in CFE. In het kader van het Bod
zullen de Aandeelhouders de mogelijkheid hebben uit het kapitaal van CFE te
treden en hun Aandelen te verkopen tegen de prijs van 45 € per aandeel,
namelijk de prijs op basis waarvan de Controleverwerving heeft plaats
gevonden.
Voorafgaand aan de effectieve realisatie van de Controleverwerving hielden
AvH en CFE elk 50% van de aandelen in DEME. Deze laatste is de
vennootschap de Belgische groep overkoepelt actief inzake maritieme
engineering, milieu en baggerwerken. DEME heeft in verscheidene complexe en
uiterst gespecialiseerde waterbouwkudnige disciplines een belangrijke positie op
de wereldmarkt verworven. De groep DEME, die meer dan 4.200 werknemers
telt, was aanvankelijk gespecialiseerd in baggerwerken en inpoldering. Vandaag
heeft ze haar gamma gediversifieerd met diensten voor olie- en gasbedrijven,
zoals hierna beschreven. Ze is geëvolueerd naar een leverancier van
totaaloplossingen, met een van de modernste, meest geavanceerde en
polyvalente vloten voor baggerwerken en maritieme engineering.
De belangrijkste doelstelling van AvH in het kader van de Controleverwerving
was DEME, een vennootschap die altijd een van de strategische deelnemingen
van AvH is geweest, weer onder één strategische leiding te brengen.
Aan de basis van deze doelstelling liggen volgende beweegredenen :
(i)

Zoals hierboven vermeld, situeert de basisactiviteit van DEME zich in de
sector van de baggerwerken en de burgerlijke waterbouwkunde, die
groeiperspectieven op lange termijn biedt.
Deze groeiperspectieven op lange termijn zijn gebaseerd op de verwachte
groei van de wereldbevolking en de klimaatveranderingen.
De groei van de wereldbevolking zal tot een verdere toename leiden van
de vraag naar grondstoffen en energie, die op hun beurt groeimotoren van
het zeeverkeer zijn.
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De recente klimaatveranderingen, de zogeheten "global warming", dragen
bij tot een stijging van de zeespiegel.
Al deze elementen, namelijk een groeiend aantal projecten voor de
exploitatie van zowel fossiele als hernieuwbare energie, de toename van
de vraag naar grondstoffen en van het zeeverkeer, en de stijging van de
zeespiegel, dragen bij tot het activiteitsniveau van de baggersector.
(ii)

Naast haar basisactiviteit heeft DEME in de voorbije jaren
complementaire activiteiten ontwikkeld in de sector van de
hernieuwbare energie (bouw en exploitatie van offshore windparken,
golfenergie en getijdenenergie), milieu (sanering en recyclage van grond
en baggerslib, terugwinning van industrieel braakland, verwijdering van
scheepswrakken), aggregaten en mineralen (winning van zeeaggregaten en
oceaanmineralen), maritieme en terminaldiensten.

(iii) DEME is een van de weinige Belgische industriële groepen die in alle
werelddelen actief is, met een stevig in België verankerd beleidscentrum.
De mondiale aanwezigheid van DEME vergemakkelijkt de ontdekking
van nieuwe opportuniteiten overal ter wereld en de identificatie van
nieuwe economische groeizones mogelijk.
(iv) AvH verkiest te investeren in economische sectoren met
groeiperspectieven op lange termijn waarin het een bijzondere expertise
meent te bezitten. AvH, dat in 1876 door Nicolaas van Haaren en Hendrik
Willem Ackermans werd gesticht, is van bij het begin actief geweest in de
baggersector en zou dus goed geplaatst moeten zijn om de opportuniteiten
en risico's van de baggeractiviteit te beoordelen.
6.3

Intenties van de Bieder
(a)

Positie van de Doelvennootschap:
Dankzij de Controleverwerving heeft AvH niet alleen de exclusieve
controle over DEME verkregen, een van haar strategische deelnemingen,
maar ook de zeggenschap verworven over verscheidene bouwactiviteiten
van CFE :

55

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

bouw (met name CFE (via haar bijkantoren MBG, CFE Brabant, BAGECI
en CFE International), Van Wellen NV, Amart SA, Benelmat SA, BPC
SA, Geka B.V. en Groep Terryn NV);
vastgoedontwikkeling en –beheer (met name BPI SA, CFE (via haar
bijkantoor CFE Immo) en CLE SA);
vastgoedconcessies (met name Coentunnel Company B.V., LocoRail NV,
PPP Schulen Eupen SA, Rent-A-Port NV en Rent-A-Port Energy NV);
multitechnieken (met name VMA NV, Vanderhoydoncks NV, Ariadne
NV, Etablissements Druart SA, Etec SA, Prodfroid SA en Nizet SA); en
spoor- en wegeninfrastructuur (Engema SA, Louis Stevens en Co NV,
Aannemingen Van Wellen NV en Remacom NV).

AvH wenst CFE en DEME te ondersteunen met het oog op de rendabele
ontwikkeling van hun activiteiten, waarbij gestreefd wordt naar de
instandhouding van een sterke balans op lange termijn teneinde het hoofd te
kunnen bieden aan de economische cycli.
(b)

Intenties van de Bieder met betrekking tot de voortzetting van de
activiteiten van CFE en/of de uitvoering van herstructureringen
AvH heeft op dit ogenblik niet de intentie de activiteiten van CFE en
DEME te wijzigen of te herstructureren.
AvH is reeds aanwezig in (i) de sector van de bouw en de burgerlijke
bouwkunde, via haar dochtervennootschap Algemene Aannemingen Van
Laere NV (100%), dat zij in 1991 heeft overgenomen, en (ii) de sector van
de vastgoedontwikkeling via haar dochtervennootschap Extensa Group
NV, dat zij in 1997 heeft verworven.
AvH is zich bewust van het feit dat, zoals ook wordt geïllustreerd door het
persbericht van CFE van 22 januari 2014 over de verwachte resultaten
voor 2013 van de activiteitspolen "Bouw" en "Multitechnieken",
voornoemde sectoren aan zeer sterke concurrentie onderhevig zijn (vooral
op de Belgische markt) en een relatief cyclisch karakter vertonen,
vanwege de aard van de betrokken activiteiten :
-

de sectoren van de bouw en de vastgoedontwikkeling zijn
afhankelijk van de koopkracht van de consument en de evolutie van
het spaarwezen; en

-

de grote infrastructuurprojecten hangen in grote mate af van de
begrotingsmarge waarover de overheid beschikt.
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Bovendien hangt de rentabiliteit van de bouwprojecten en van de
vastgoedontwikkeling in grote mate af van een zeer strikte en permanente
kostenbewaking, vanaf de indiening van de offerte tot aan de voorlopige
oplevering van de werken of van het project.
AvH beschikt op dit ogenblik nog niet over voldoende relevante
informatie over CFE om de mogelijkheden inzake samenwerking of
synergie tussen de activiteiten bouw en vastgoedontwikkeling te kunnen
identificeren.
De raad van bestuur van CFE zal in overleg met het management de
strategische oriëntaties van CFE opnieuw dienen te onderzoeken, met
name in het licht van de eventuele synergiemogelijkheden met de groep
Ackermans & van Haaren, van de algemene evolutie van de conjunctuur
in de verschillende activiteiten van CFE en van haar strategische positie.
(c)

Intenties met betrekking tot de werkgelegenheid en de directie
In het kader van de Controleverwerving heeft de buitengewone algemene
vergadering van CFE op 13 november 2013 de samenstelling van de raad
van bestuur van CFE gewijzigd, met ingang op de datum van de effectieve
realisatie van de verwerving (namelijk 24 december 2013). AvH heeft op
dit ogenblik niet intentie de intentie om andere wijzigingen aan te brengen
aan de raad van bestuur of om de directie of het personeel van CFE te
herstructureren of hun arbeidsvoorwaarden te wijzigen.
Het komt toe aan de raad van bestuur van CFE om de algemene evolutie
van de conjunctuur in de verschillende disciplines van CFE te blijven
volgen en zijn beleid hieraan aan te passen.

(d)

Dividendbeleid
CFE heeft de jongste vijf jaar (2008-2012) een stabiel bruto jaarlijks
dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd:
€
Bruto
dividend
Netto
dividend

2008

2009

2010

2011

2012

1,2

1,2

1,25

1,15

1,15

0,9

0,9

0,9375

0,8625

0,8625

De Aandeelhouders mogen er niet van uitgaan dat het historische
dividendbeleid noodzakelijkerwijze in de toekomst zal worden voorgezet.
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Aangezien AvH een strategische investeerder is, wordt haar investering in
CFE niet uitsluitend gemotiveerd door verwachtingen inzake jaarlijkse
dividenduitkeringen.
Niettemin zal AvH het toekomstige dividendbeleid evalueren in het licht
van de financiële situatie en de perspectieven van de Doelvennootschap en
van haar belangrijkste deelneming, DEME, rekening houdend met de
recurrentie van de operationele cash flows, de investeringsbehoeften, de
evolutie van de behoeften inzake werkkapitaal en de strategische keuzen
die door de raad van bestuur van CFE en DEME worden bepaald.
(e)

Geplande statutenwijziging van CFE
AvH heeft de intentie om de volgende artikelen van de statuten op korte of
middellange termijn te wijzigen:
•
•
•
•
•

(f)

artikel 4: vernieuwing van het mandaat aan de raad van bestuur
inzake het toegestaan kapitaal;
artikel 11bis: vervanging van "CBFA" door "FSMA";
artikel 14bis: vernieuwing van het mandaat aan de raad van bestuur
inzake de inkoop van eigen aandelen;
artikel 21: schrapping van het gebruik van telegram en telex als
communicatiemiddelen; en
artikelen 27, 29, 30 en 31: vervanging van de statutaire bepalingen
die de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen letterlijk
overnemen door meer algemene bepalingen die naar de wettelijke
bepalingen verwijzen.

Verwachte economische voordelen
AvH beschikt op dit ogenblik nog niet over voldoende relevante
informatie over CFE om nieuwe mogelijkheden voor samenwerking of
synergie te kunnen identificeren.

(g)

Geen intentie tot het uitbrengen van een verplicht uitkoopbod ("squeezeout")
AvH wenst dat de Aandeelhouders ervoor opteren om betrokken te blijven
bij het industriële project van CFE rond (a) een versterkte deelneming in
DEME (100%), (b) de bouw- en vastgoedsectoren en (c) de
synergiemogelijkheden die tussen de twee activiteiten kunnen worden
gecreëerd.
AvH heeft derhalve op de datum van dit Prospectus niet de intentie om
alle aandelen in de Doelvennootschap te verwerven.
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Zij wijst er trouwens op dat Vinci zich er in het kader van de
Overeenkomst toe heeft verbonden om de 3.066.460 Aandelen, die het op
de datum van dit Prospectus nog bezit, niet in het kader van het Bod in te
brengen en meer algemeen niet aan een derde over te dragen tot het einde
van de Aanvaardingsperiode van dit Bod. Hieruit volgt dat AvH in het
kader van het Bod maximaal 6.959.360 aandelen van CFE zou kunnen
verwerven (d.i. 27,5% van het kapitaal van CFE), waardoor de deelneming
in CFE maximaal 87,89% kan bedragen.
6.4

Voordelen voor de Doelvennootschap en haar aandeelhouders
Het belangrijkste voordeel van het Bod voor de Aandeelhouders is de Biedprijs.
In dit verband wordt verwezen naar Onderafdeling 7.1(c) ("Biedprijs"). Het Bod
biedt de Aandeelhouders bovendien uitzicht op onmiddellijke liquiditeit.
Met een stabiele meerderheidsaandeelhouder op lange termijn, zoals AvH, zal
de Doelvennootschap haar nationale en internationale activiteiten verder kunnen
ontwikkelen, desgevallend in het spoor van DEME, en zal ze kunnen genieten
van de synergiemogelijkheden tussen enerzijds de dochtervennootschappen van
CFE, actief in de bouw, en anderzijds DEME of de dochtervennootschappen van
AvH actief in de bouw- en vastgoedsector.
AvH heeft dit ogenblik echter nog geen concrete synergiemogelijkheden
geïdentificeerd of gekwantificeerd.

6.5

Voordelen voor de Bieder en zijn aandeelhouders
Het Bod biedt de Bieder de mogelijkheid zijn controle over DEME te versterken
en het beheer van DEME te voeren in lijn met een eenvormige strategie. Er
weze evenwel opgemerkt dat het Bod het gevolg is van een wettelijke
verplichting, ingevolge de Controleverwerving, en dat de Bieder momenteel niet
de intentie heeft alle Aandelen te verwerven die de Bieder nog niet bezit.
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7.

HET BOD

7.1

Kenmerken van het Bod
(a)

Aard van het Bod
Het Bod is een verplicht bod dat wordt uitgebracht overeenkomstig artikel
5 van de Wet OBA en hoofdstuk III van het Koninklijk Besluit OBA. Het
wordt in contanten vergoed.

(b)

Voorwerp van het Bod
Het Bod heeft betrekking op alle door CFE uitgegeven aandelen die nog
niet door de Bieder of door met hem verbonden personen worden
gehouden, namelijk 10.025.820 Aandelen.
De aandelen van de Doelvennootschap zijn genoteerd op NYSE Euronext
Brussels onder de code ISIN BE0003883031.
CFE heeft geen andere effecten uitgegeven met stemrecht of die toegang
geven tot stemrecht. CFE heeft geen rechten uitgegeven die hun houders
in staat stellen aandelen te verwerven.

(c)

Biedprijs
De Biedprijs bedraagt 45 € per Aandeel (coupons nr. 7 en volgende
aangehecht).
De Biedprijs wordt verantwoord in Onderafdeling 7.1(d) ("Het Bod –
Kenmerken van het Bod – Verantwoording van de Biedprijs").
Indien de Bieder of personen die in onderling overleg met de Bieder
optreden gedurende een periode van een jaar na het einde van de
biedperiode aandelen verwerven, waarop het Bod betrekking had, tegen
voor de overdragers gunstiger voorwaarden dan deze van het Bod, wordt
het prijsverschil uitgekeerd aan alle Aandeelhouders die het Bod hebben
aanvaard, overeenkomstig artikel 45, gelezen in samenhang met artikel 57
van het Koninklijk Besluit OBA.
De totale Biedprijs voor alle Aandelen bedraagt 451.161.900 €.
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(d)

Verantwoording van de Biedprijs
De Bieder biedt aan een prijs van 45 € per Aandeel in contanten te betalen
(coupons nr. 7 en volgende aangehecht). Artikel 53 van de Wet OBA
bepaalt dat de Biedprijs ten minste gelijk moet zijn aan het hoogste dan de
twee volgende bedragen:
•

De hoogste prijs die de Bieder, of een persoon die in onderling
overleg met de Bieder handelt, heeft betaald voor een aandeel van
de Doelvennootschap over een periode van 12 maanden
voorafgaand aan de bekendmaking van het Bod.
Op 24 december 2013 is de Bieder overgegaan tot de effectieve
uitvoering van de Controleverwerving. Hij heeft in dit kader
15.288.662 aandelen van de Doelvennootschap verworven, die
60,39% van haar kapitaal vertegenwoordigen, door middel van:
-

de onderhandse verwerving van 3.066.440 aandelen in de
Doelvennootschap van Vinci, tegen een prijs van 45 € per
aandeel; en

-

een kapitaalverhoging in natura t.b.v. 550 miljoen €, in het
kader waarvan AvH 2.269.050 aandelen van DEME in CFE
heeft ingebracht, in ruil voor 12.222.222 nieuw uitgegeven
aandelen van de Doelvennootschap, waarbij op elk nieuw
aandeel werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs van 45 €.

Vinci heeft sinds de datum waarop het als met de Bieder in
onderling overleg handelende persoon kan worden beschouwd,
namelijk 19 september 2013, geen enkel aandeel in CFE verworven.
•

Het gewogen gemiddelde van de verhandelingsprijzen over de
laatste 30 kalenderdagen voor het ontstaan van de biedplicht.
Wat de berekeningsperiode van het gewogen gemiddelde van de
verhandelingsprijzen betreft, heeft de Bieder van de FSMA een
afwijking bekomen om de datum van het einde van de
berekeningsperiode te doen samenvallen met 18 september 2013,
namelijk de dag voor de datum waarop de Bieder, in het kader van
artikel 8 van het Koninklijk Besluit OBA, heeft bekendgemaakt dat
hij de Overeenkomst over de Controleverwerving had afgesloten.
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Bij het verlenen van deze afwijking werd rekening gehouden met het
risico dat, in afwachting van de effectieve realisatie van de
Controleverwerving, speculatieve aankopen op de beurs zouden
plaatsvinden die de koers van het Aandeel van CFE en dus ook de
prijs van het Bod kunstmatig zouden opdrijven. Zoals zij in het
verleden al in het kader van verrichtingen met een gelijkaardig risico
had gedaan, heeft de FSMA daarom aanvaard dat het einde van de
berekeningsperiode zou worden bepaald op de dag voor de
bekendmaking van het Bod, namelijk 18 september 2013.
Dit gewogen gemiddelde van de verhandelingsprijzen van de
aandelen van de Doelvennootschap op NYSE Euronext Brussels
gedurende de periode van 30 kalenderdagen tot 18 september 2013
bedraagt 42,25 € per aandeel. De Biedprijs vertegenwoordigt
derhalve een premie van 6,5% tegenover dit gewogen
koersgemiddelde.
(e)

Kader voor de waardering van de aandelen van de Doelvennootschap
(i)

Inleiding
Deze Onderafdeling 7.1(e) definieert een waarderingskader voor de
aandelen van de Doelvennootschap voorafgaand aan de
bekendmaking door de Bieder van de inbreng van zijn deelneming
van 50% in DEME in de Doelvennootschap. Ze vormt als dusdanig
geen verantwoording van de Biedprijs, aangezien de Biedprijs
gebaseerd is op een met Vinci overeenkomen prijs in het kader van
de Overeenkomst tussen deze laatste en de Bieder, die
overeenkomstig de reglementaire bepalingen inzake de prijs van het
verplicht bod de Biedprijs wordt (zie meer bepaald artikel 53 van het
Koninklijk Besluit OBA). Niettemin heeft de Bieder zich in het
kader van zijn onderhandelingen met Vinci op deze methoden
gebaseerd.
De Bieder heeft dit waarderingskader met de hulp van zijn financieel
adviseur opgesteld. Het waarderingskader is uitsluitend gebaseerd op
de informatie over de Doelvennootschap die beschikbaar was op de
datum van de bekendmaking van het Bod (financiële verslagen van
de Doelvennootschap, verslagen van financiële analisten enz.).

(ii)

Gehanteerde waarderingsmethoden
De Bieder heeft de volgende waarderingsmethoden gehanteerd :
•

historische evolutie van de koers van het aandeel van de
Doelvennootschap;
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•

koersdoel van de financiële analisten; en

•

som van de delen op basis van multiples van vergelijkbare
bedrijven en het nettoactief.
De gebruikte waarderingsmethoden en de conclusies die eruit
voortvloeien, worden hierna toegelicht.
I.

Historische evolutie van de koers van het aandeel van de
Doelvennootschap
De Doelvennootschap is genoteerd op NYSE Euronext
Brussels, na haar toelating tot de notering op de Beurs
van Brussel op 16 augustus 1921. De onderstaande
grafiek toont de evolutie van het aandeel, alsook een een
selectie van de voornaamste gebeurtenissen van de
jongste 20 jaar.

Grafiek 2: Evolutie van de koers van het Aandeel tussen 18 september 1993 en 18 september
2013
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Bronnen: ThomsonOne op 18 september 2013, pers en website van de Doelvennootschap

Zoals de bovenstaande grafiek toont, heeft de
Doelvennootschap over deze periode een belangrijke
waardecreatie gerealiseerd voor haar aandeelhouders.
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Op basis van de slotkoers van 18 september 2013,
vertaalt deze evolutie zich in een samengestelde
jaarlijkse groei van 8,1% (of van 9,5%, wanneer
rekening wordt gehouden met de uitgekeerde
dividenden). Deze prestatie is beduidend beter dan de
evolutie van de Bel 20-index, die over dezelfde periode
een samengestelde jaarlijkse groei kende van 4,0%.
Daarnaast weze opgemerkt dat de Doelvennootschap de
jongste twintig jaar in staat is geweest een bruto
gecumuleerd dividend van 12,88 € uit te keren.

Grafiek 3: Evolutie van de koers van het Aandeel tussen 19 september 2012 en 18 september
2013

55

53

(in EUR)

60,000

14/11/2012: Publicatie v an de
kwartaalresultaten. Met een solide
orderboekje kan de bouwgroep de
toekomst v ol v ertrouwen tegemoet
zien

11/04/2013: DEME
behaalt twee grote
contracten v oor
windkracht

10/05/2013: bruto jaarlijks
div idend v an € 1,15

14/06/2013: De in de bouw
actiev e groep start een nieuwe
activ iteit Property & Facility
Management

50,000

51

49
40,000
47

45

30,000

43
20,000
41

39

37
25/01/2013: Obligatielening
DEME v an € 200m

35
sep-12

nov-12

27/02/2013: Publicatie v an het
jaarv erslag met een opnieuw
uitzonderlijke orderboekje

mrt-13

jan-13
Volumes

15/05/2013: Omzetgroei
v an CFE met 13,4% ov er
het kwartaal. Lichte daling
v an het orderboekje

05/08/2013: Volgens de groep
zullen de resultaten v an de
activ iteiten v an de polen "Bouw"
en "Multitechnieken" v oor het
eerste semester 2013 negatief
zijn, in strijd met de v erwachtingen

mei-13
Bel 20

jul-13

0
sep-13

CFE

Bronnen: ThomsonOne op 18 september 2013, pers en website van de Doelvennootschap

Zoals de bovenstaande grafiek toont, kende de koers van
het aandeel een relatief volatiel verloop vanaf 19
september 2012 (wat overeenkomt met een periode van
12 maanden voor de datum van de bekendmaking van
het Bod).
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10,000

Dit is voornamelijk het gevolg van moeilijke macroeconomische omstandigheden met een directe weerslag
op de meeste segmenten van de Doelvennootschap, en
van de bekendmaking op 5 augustus 2013 van de
negatieve evolutie van de pool "Bouw" en de pool
"Multitechnieken' tijdens het eerste semester van 2013.
In de 12 maanden die aan de datum van de
bekendmaking van het Bod voorafgingen, steeg de koers
van het aandeel met 9,0% (volgens de slotkoers van
43,44 € op 18 september 2013), terwijl de Bel 20-index
in dezelfde periode met 15,5% steeg. Daarnaast moet
men rekening houden met de uitkering van een bruto
dividend van 1,15 € door de Doelvennootschap op 15
mei 2013.
Aangezien de Doelvennootschap genoteerd is op een
belangrijke beurs (de op Euronext Brussels verhandelde
effecten zijn meestal van bedrijven met een belangrijke
beurskapitalisatie 4) en een voldoende liquiditeit vertoont,
kan men de koers van het aandeel als een relevant
criterium in dit waarderingskader beschouwen. Ter
illustratie van het liquiditeitsniveau weze opgemerkt dat
in de 12 maanden voor 19 september 2013 gemiddeld
meer dan 10.000 aandelen per dag werden verhandeld
(wat betekent dat op jaarbasis 38% van de free float
werd verhandeld).
De onderstaande Tabel 1 toont de laagste, hoogste en
gemiddelde koers van het aandeel, gewogen per volume,
in verschillende referentieperioden voor 19 september
2013.

4

Ter indicatie, eind augustus 2013 telde Euronext Brussels 115 binnenlandse waarden,
beleggingsfondsen en bevaks niet meegerekend, met een totale beurskapitalisatie van 243
miljard €.
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Tabel 1: Premie/discount van de Biedprijs tegenover de koers van het aandeel
Koers van het aandeel (€)
Periode

Laagste Hoogste

Premie / (Discount)

Volume gewogen
gemiddelde

Laagste Hoogste

Volume gewogen
gemiddelde

Perioden voor 19 september 2013
Laatste koers: 18/09/2013

43,44

43,44

43,44

3,6%

3,6%

3,6%

30 laatste dagen

41,11

44,15

42,25

9,5%

1,9%

6,5%

3 laatste maanden

41,11

46,48

43,73

9,5%

(3,2%)

2,9%

6 laatste maanden

41,11

48,00

44,78

9,5%

(6,3%)

0,5%

12 laatste maanden

36,50

48,00

43,00

23,3%

(6,3%)

4,6%

Bron: ThomsonOne
Opmerking: Alle berekeningen zijn gebaseerd op de dagelijkse slotkoersen, de gewogen gemiddelde koers
weerspiegelt de gemiddelde koers van het aandeel, gewogen met de volumes volgens de dagelijkse slotkoers en
het verhandelde volume.

De koersen in Tabel 1 tonen dat de Biedprijs de
volgende premies bevat:
•

een premie van 3,6% tegenover de slotkoers op 18
september 2013;

•

een premie van 6,5% tegenover de gemiddelde
koers van het aandeel gedurende de maand voor 19
september 2013;

•

een premie van 2,9% tegenover de gemiddelde
koers van het aandeel gedurende de drie maanden
voor 19 september 2013; en

•

een premie van 0,5% tot 4,6% tegenover de
gemiddelde slotkoersen gedurende een periode van
6 tot 12 maanden voor 19 september 2013.

Men dient bovendien rekening te houden met de
uitkering van een bruto dividend van 1,15 € op 15 mei
2013. De aandeelhouders die de aandelen reeds 12
maanden bezitten, moeten bijgevolg in de berekening
van hun rendement rekening houden met een premie van
7,3% tegenover de gemiddelde koers van het aandeel in
de 12 maanden voor 19 september 2013, zijnde de datum
van de bekendmaking van het Bod, en de ontvangen
dividenden.
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II.

Koersdoel van de financiële analisten
In de twee maanden die aan 19 september 2013, de
datum van de bekendmaking van het Bod, voorafgingen,
hebben vijf financiële analisten (Petercam, ING,
ESN/Degroof, ABN Amro en KBC Securities) een
koersdoel voor de Doelvennootschap gepubliceerd. Deze
adviezen volgden op de bekendmaking van de resultaten
van de Doelvennootschap van het eerste semester 2013.
Deze steekproef bevat de analisten die de evolutie van de
Doelvennootschap volgen en er regelmatig verslagen
over publiceren. Tijdens de 12 maanden die aan de
datum van de bekendmaking van het Bod voorafgingen,
heeft ING zes verslagen gepubliceerd, ABN Amro vijf
verslagen, ESN/Degroof vijf verslagen en KBC
Securities drie verslagen. 5
Het gemiddelde koersdoel, weergegeven in de
onderstaande Tabel 2, bedroeg 47,6 € per aandeel op 18
september 2013. De Biedprijs vertegenwoordigt een
discount van 5,5% tegenover dit gemiddelde koersdoel,
een discount van 15,1% tegenover het maximale
koersdoel en een premie van 4,7% tegenover het
minimale koersdoel. Er dient op te worden gewezen dat
de koersdoelen die de analisten hebben gepubliceerd een
koersdoel voor een periode van 6 tot 12 maanden
omvatten, terwijl de Biedprijs vastligt op de datum van
de bekendmaking van het Bod.

Tabel 2: Overzicht van de aanbevelingen en de koersdoelen van de financiële analisten
Beursbedrijf
Jongste update
ING
09 september 2013
ABN Amro Bank
28 augustus 2013
Bank Degroof (ESN)
28 augustus 2013
Petercam
28 augustus 2013
KBC Securities
28 augustus 2013
Gemiddelde
Mediaan
Min – Max
Premie (discount) tegenover het gemiddelde koersdoel
Premie (discount) tegenover het mediane koersdoel

Aanbeveling
Neutraal
Kopen
Neutraal
Neutraal
Kopen

Doelkoers (€)
43,0
53,0
47,0
45,0
50,0
47,6
47,0
43,0-53,0
(5,5%)
(4,3%)

Bron: Analistenverslagen, Bloomberg en ThomsonOne

4

De Bieder heeft geen toegang tot de volledige publicatiedatabank van Petercam en kan het
precieze aantal in deze periode uitgegeven rapporten niet vermelden.
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De onderstaande Tabel 3 toont de consensus die het
gemiddelde van de verwachtingen van de financiële
analisten vertegenwoordigt, naar aanleiding van de
bekendmaking
van
de
resultaten
van
de
Doelvennootschap van het eerste semester van 2013, met
betrekking tot bepaalde geconsolideerde financiële
parameters (omzet, EBITDA en EBIT) in 2013, 2014 en
2015. Opdat deze verwachtingen het persbericht van 5
augustus 2013 betreffende de negatieve evolutie van de
pool "Bouw" en de pool "Multitechnieken" in het eerste
semester van 2013 zouden weerspiegelen, bevat de
steekproef uitsluitend gedetailleerde verslagen die tussen
de datum van deze bekendmaking en 18 september 2013
(de dag voor het Bod) beschikbaar waren.
Tabel 3: Geconsolideerde prognoses van de analisten inzake omzet, de EBITDA en de EBIT (in
miljoen €)
Gemiddelde
CFE
2013E
2014E
2015E

Omzet

EBITDA

EBIT

2.098
2.152
2.232

209
238
262

80
116
127

Bron: ING (27/08/2013), KBCS (28/08/2013), Petercam (21/08/2013), ABN Amro (08/08/2013). De prognoses van
Degroof/ESN werden niet in de steekproef opgenomen, aangezien geen enkele na 5 augustus 2013 gepubliceerde
nota beschikbaar is.
Opmerking: Prognoses voor de perimeter van de Doelvennootschap voorafgaand aan de bekendmaking van het Bod,
met inbegrip van 50% van DEME.

Een meer gedetailleerde voorstelling van Tabel 3, per
analist, wordt gegeven in Bijlage 5.
Voor de prognoses per activiteitspool die in de
onderstaande Tabel 4 worden geïllustreerd, werd één
enkele analist (die na de bekendmaking van 5 augustus
2013 prognoses per activiteitspool heeft gepubliceerd)
opgenomen voor de prognoses 2013 en 2014, namelijk
ABN Amro, op basis van zijn nota van 8 augustus 2013.
Het gebruik van één enkele informatiebron is het gevolg
van het ontbreken van prognoses van de andere analisten
per activiteitspool voor 2013 en 2014, tussen 5 augustus
2013 en 18 september 2013 (namelijk de dag
voorafgaand aan de bekendmaking van het Bod).
Voor de prognoses 2015 werd één enkele analist (de
enige die prognoses later dan het boekjaar 2014 heeft
gepubliceerd) opgenomen, namelijk ING, op basis van
zijn nota van 15 mei 2013, dus voorafgaand aan het
persbericht van 5 augustus 2013 (over de vertraging van
de polen "Bouw" en "Multitechnieken").
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In dit verband moet men in overweging nemen dat het
persbericht een beduidend negatieve impact 6 had op de
EBIT- prognoses voor 2013 en 2014, maar de prognoses
voor 2015 in mindere mate zou moeten beïnvloeden. Het
gebruik van één enkele informatiebron vloeit voort uit
het ontbreken van prognoses van de andere analisten per
activiteitspool voor 2015.
Op het ogenblik van het afsluiten van de Overeenkomst
was de Bieder van oordeel dat voornoemde prognoses
van ABN Amro en ING niet onredelijk leken, in het licht
van de informatie aangaande CFE waarover de Bieder
toen beschikte, met dien verstande dat deze informatie
beperkt was tot de publiek beschikbare informatie en
bijzonder fragmentarisch was voor de andere polen dan
"Baggerwerken en Milieu".

6

Ter indicatie, de EBIT-prognoses van ABN Amro voor de betrokken activiteitspolen van de
Doelvennootschap zijn tussen het verslag van 11 maart 2013 en het verslag van 8 augustus 2013
(dat na de bekendmaking van 5 augustus 2013 werd gepubliceerd), als volgt verlaagd: (i) voor
de pool "Bouw", min 19 miljoen € in 2013 en min 5 miljoen € in 2014 en (ii) voor de pool
"Multitechnieken" min 11 miljoen € in 2013 en min 2 miljoen € in 2014.
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Tabel 4: Prognoses van de analisten per pool inzake omzet, EBITDA en EBIT (in miljoen €)
Activiteitspool
Baggerwerken & Milieu (50%)
2013E
2014E
2015E
Andere activiteiten
Bouw
2013E
2014E
2015E
Vastgoedontwikkeling en -beheer
2013E
2014E
2015E
Multitechnieken
2013E
2014E
2015E
Spoor & wegen
2013E
2014E
2015E
PPP-Concessies
2013E
2014E
2015E
Holdingkosten / Eliminatie intra-groep
2013E
2014E
2015E

Omzet

EBIT

1.111
1.166
1.096

92
102
99

629
613
652

(25)
(11)
10

33
36
30

10
9
7

160
164
175

(7)
3
6

85
89
108

4
5
6

8
10
13

2
2
4

(9)
(12)
n.b.

(4)
(4)
n.b.

Bron: ABN Amro (08/08/2013) voor 2013 en 2014, ING (15/05/2013) voor 2015.
Opmerking: Perimeter voor de pool "Baggerwerken en Milieu" voorafgaand aan de bekendmaking van het Bod, met
inbegrip van 50% van DEME
Opmerking: De intragroep-eliminaties en holdingkosten voor 2015 zijn niet beschikbaar in de ING nota.

III.

Som van de delen op basis van multiples van
vergelijkbare ondernemingen en nettoactief
De som van de delen op basis van multiples van
vergelijkbare beursgenoteerde ondernemingen tracht
elke activiteitspool afzonderlijk te waarderen, op basis
van multiples (in verscheidene vormen), in de mate dat
deze benadering verantwoord is voor de betrokken
activiteiten.
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Voor de activiteitspolen "Vastgoedontwikkeling en –
beheer" en "PPS-concessies" is de waardering aan de
hand van de multiples niet geschikt en werd een
balansbenadering gebruikt die de waarde van het eigen
vermogen voor deze twee activiteitspolen raamt. Omdat
het verwachte bedrijfsresultaat slechts gedeeltelijk
representatief is voor de onderliggende activa van deze
twee polen en de Bieder geen toegang heeft tot de
informatie die nodig zou zijn om bijkomende en meer
diepgaande analyses uit te voeren, meent de Bieder dat
de methode van de berekening van het nettoactief de
meest representatieve benadering is van de reële waarde
van de betrokken activiteiten. Merk op dat deze analyse
gebaseerd is op de rekeningen die de Doelvennootschap
publiceerde in haar tussentijds verslag van 30 juni 2013,
die volgens de IFRS-boekhoudnormen werden opgesteld
en onderworpen waren aan een beperkt nazicht door de
commissaris van de Doelvennootschap. De Bieder
verduidelijkt dat in het kader van deze benadering de
activa niet werden geherwaardeerd, aangezien hij
daartoe niet over de vereiste informatie beschikte. De
Bieder meent dan ook dat voor deze twee activiteitspolen
de boekhoudkundige benadering de betrouwbaarste
beschikbare referentiebasis is voor de toepassing van de
bedoelde methode.
Tabel 5: Gekozen benadering voor de som van de delen op basis van vergelijkbare multiples
Activiteitspool

Waarderingsmethode

Gekozen ratio's

1. Baggerwerken en Milieu

Multiples van vergelijkbare
beursgenoteerde ondernemingen

OW / EBIT 2013 & 2014

2. Andere activiteiten
Bouw
Multitechnieken
Spoor- en Wegeninfrastructuur

Multiples van vergelijkbare polen in
gediversifieerde ondernemingen,
zoals gehanteerd door de analisten

Vastgoedontwikkeling & -beheer
Balansbenadering
PPS-concessies

OW / EBIT 2014 & 2015
OW / EBIT 2014 & 2015
OW / EBIT 2013 & 2014
Eigen vermogen + netto
schuld
Eigen vermogen + netto
schuld

Tabel 5 verduidelijkt dat voor de polen die in
aanmerking komen voor de benadering van de multiples
één enkel type van ratio werd gebruikt, namelijk
OW/EBIT. Dit wordt verklaard door de beperkte
gedetailleerdheid van de per activiteitspool beschikbare
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financiële prognoses, zoals de bovenstaande Tabel 4
toont.
Bovendien wordt er, om betrouwbare resultaten te
verkrijgen, meestal de voorkeur aan gegeven om de
multiples toe te passen op financiële prognoses op korte
termijn (2013 en 2014). Voor de polen "Bouw" en
"Multitechnieken" werd een benadering op langere
termijn gekozen (2014 en 2015), aangezien de Bieder
meent dat de negatieve prognoses op korte termijn geen
normatieve basis vormen, in het licht van het cyclische
karakter van de betrokken activiteiten. De financiële
prestaties van de verschillende segmenten van de
bouwsector, zoals voornoemde polen, correleren sterk
met de macro-economische omstandigheden, zoals ook
wordt geïllustreerd door de bekendmaking door CFE op
22 januari 2014 van de verwachte resultaten voor 2013
van de activiteitspolen "Bouw" en "Multitechnieken".
Daarom is de Bieder van oordeel dat een herstel van het
economische klimaat, vroeg of laat, waarschijnlijk tot
een terugkeer zal leiden van een "normatief" rendement
in lijn met de historische gemiddelden.
De op elke activiteitspool toegepaste methode wordt
hierna toegelicht.
•

Baggerwerken en Milieu
De multiples van vergelijkbare beursgenoteerde
ondernemingen zijn bepaald op basis van de
financiële prognoses waarover bij de financiële
analisten een consensus bestaat, en van hun
huidige notering.
In dit verband moet worden opgemerkt dat geen
van de gekozen ondernemingen een profiel
vertoont dat volledig overeenkomt met dat van de
pool Baggerwerken en Milieu van de
Doelvennootschap op vlak van specifieke
activiteiten, toegankelijke markten, omvang,
bedrijfsprestaties of groeipotentieel.
o Boskalis Westminster is een Nederlandse
onderneming, een wereldwijde leverancier van
baggerdiensten, infrastructuur- en maritieme
diensten. De omzet van Boskalis Westminster
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bedroeg in 2012 3.081 miljoen €, een stijging
met 10% in vergelijking met 2011. De EBIT
voor 2012 bedroeg 337 miljoen €, een daling
met 5% in vergelijking met 2011. Haar
marktkapitalisatie bedroeg 3.826 miljoen € op
17 september 2013;
o China Communications Construction is de
grootste
Chinese
groep
in
transportinfrastructuur en wordt gecontroleerd
door de overheid. De groep realiseerde in 2012
een omzet van 35.379 miljoen €, voor het
grootste gedeelte in China, een stijging met
0,4% in vergelijking met 2011. De EBIT voor
2012 bedroeg 2.299 miljoen €, een stijging met
18% in vergelijking met 2011. Haar
marktkapitalisatie bedroeg 9.429 miljoen € op
17 september 2013; en
o De in 1890 opgerichte en in Oak Brook
gebaseerde Great Lakes Dredge & Dock
Company is de grootste leverancier van
baggerdiensten in de Verenigde Staten. Het
bedrijf is actief in de Verenigde Staten en Doha.
In 2012 boekte het een omzet van ongeveer 520
miljoen €, voor het grootste gedeelte in de
Verenigde Staten, een stijging met 10% in
vergelijking met 2011. De EBIT voor 2012
bedroeg 12 miljoen €, een daling met 71% in
vergelijking met 2011. De marktkapitalisatie
bedroeg 313 miljoen € op 17 september 2013.
Volgens de internationale vereniging van
baggerbedrijven (International Association of
Dredging Companies) bedroeg de omvang van de
wereldmarkt inzake baggerwerken in 2012 meer
dan 11 miljard € en was de markt samengesteld uit
enerzijds "vrije markten" voor 6 tot 7 miljard € en
anderzijds "gesloten markten" voor het restant.
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Men dient te benadrukken dat het geheel van de
vrije markt relatief weinig gefragmenteerd is, met
vier grote spelers (waaronder DEME en Boskalis
Westminster), die volgens het verslag van ABN
Amro van 11 maart 2013 samen een marktaandeel
van 80% vertegenwoordigen in die markt. De
gesloten markten, met beduidende toegangsbarrières, zijn voornamelijk de Verenigde Staten
en China. Deze markten worden op de eerste plaats
door lokale spelers bediend (waaronder Great
Lakes Dredge & Dock voor de Verenigde Staten
en China Communications Construction voor
China). Jan De Nul (een Belgische onderneming)
en Van Oord (een Nederlandse onderneming) zijn
de twee andere wereldspelers in de baggersector,
voornamelijk actief in de vrije markt, maar
aangezien dit privévennootschappen zijn, beschikt
men niet over de voor de analyse van de
ondernemingsmultiples
vereiste
financiële
informatie. Daarom wordt in bovenvermelde lijst
van geselecteerde ondernemingen Boskalis
Westminster als de beste vergelijkingsbasis
beschouwd voor de activiteiten "Baggerwerken en
Milieu" van de Doelvennootschap, ook omdat deze
onderneming op dezelfde concurrentiële markt
actief is. De andere ondernemingen werden
geselecteerd omdat zij volgens verscheidene
financiële analisten deel uitmaken van het
internationale landschap voor deze activiteitspool.
De hoge multiple in 2013 voor Great Lakes
Dredge & Dock is het gevolg van de verwachting
dat de EBIT sterk onder druk zal staan. Vanaf
2014 verwacht men een herstel van de EBIT. Merk
op dat dit gegeven, dat niet als normatief wordt
beschouwd,
door
de
mediaan
wordt
geneutraliseerd.
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Tabel 6: Beursmultiples van vergelijkbare ondernemingen voor de pool "Baggerwerken en Milieu":
Afgeleide beursmultiples
OW / EBIT

Baggerwerken en Milieu

Ondernemingen

2013E

2014E

Boskalis Westminster

12,2x

11,0x

China Comms.Con.'H'

7,6x

6,8x

Great Lakes Dredge & Dock

27,0x

10,4x

Medianen

12,2x

10,4x

Opmerking: Prognoses voor de perimeter van de Doelvennootschap voorafgaand aan de bekendmaking van het Bod, met
inbegrip van 50% van DEME.

•

De andere activiteiten
De ondernemingen die historisch actief zijn in de
bouwsector, vertonen vandaag uiteenlopende
operationele
profielen,
als
gevolg
van
uiteenlopende strategieën inzake diversificatie naar
concessies en multitechnische diensten. Om
rekening te houden met de specifieke kenmerken
van elke vennootschap in zijn steekproef, heeft de
Bieder de multiples van de door analisten gevolgde
ondernemingen geanalyseerd om de verschillende
polen van elke vennootschap te waarderen.
In dit verband moet worden opgemerkt dat geen
van de gekozen vennootschappen een profiel
vertoont dat volledig overeenkomt met dat van de
Doelvennootschap op vlak van specifieke
activiteiten,
omvang,
bedrijfsprestaties
en
groeipotentieel. De portefeuille van de betrokken
activiteiten van de Doelvennootschap vormt
immers een unieke combinatie van diverse
activiteiten, met name die van de pool "Bouw", de
pool
"PPS-concessies",
de
pool
"Vastgoedontwikkeling en -beheer", de pool
"Multitechnieken" en de pool "Spoor- en
Wegeninfrastructuur".
De in deze analyse opgenomen beursgenoteerde
ondernemingen
zijn
geselecteerd
als
vergelijkingspunt voor de specifieke activiteitspolen waarin de Doelvennootschap evolueert:
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o De groep ACS is een Spaanse bouwgroep die
deelneemt aan de ontwikkeling van cruciale
economische sectoren zoals infrastructuur en
energie. De omzet van het bedrijf bedroeg in
2012 38.396 miljoen €, een stijging met 35% in
vergelijking met 2011. De EBIT voor 2012
bedroeg 1.579 miljoen €, een stijging met 18%
in vergelijking met 2011. De marktkapitalisatie
bedroeg 7.531 miljoen € op 17 september 2013;
o Balfour Beatty is een geïntegreerde Engelse
groep
actief
in
infrastructuuren
multitechnische diensten, met activiteiten in
meer dan 80 landen. De omzet bedroeg in 2012
13.315 miljoen €, een daling met 1% in
vergelijking met 2011. De EBIT voor 2012
bedroeg 90 miljoen €, een daling met 70% in
vergelijking met 2011. De marktkapitalisatie
bedroeg 2.274 miljoen € op 17 september 2013;
o Bilfinger Berger is een Duitse onderneming die
actief is in de bouw en de multitechnische
diensten. De onderneming is wereldwijd actief.
De omzet van de activiteiten bedroeg in 2012
8.509 miljoen €, een stijging met 4% in
vergelijking met 2011. De EBIT voor 2012
bedroeg 415 miljoen €, een stijging met 15% in
vergelijking met 2011. De marktkapitalisatie
bedroeg 3.422 miljoen € op 17 september 2013;
o Bouygues is actief in de sectoren van de bouw,
de media en de telecommunicatie. De omzet
bereikte in 2012 33.547 miljoen €, een stijging
met 3% in vergelijking met 2011. De EBIT
voor 2012 bedroeg 1.120 miljoen €, een daling
met 40% in vergelijking met 2011. De
marktkapitalisatie bedroeg 8.721 miljoen € op
17 september 2013;
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o Carillion is een bedrijf in geïntegreerde
ondersteunende diensten, met drie divisies:
ondersteunende diensten, diensten voor de
bouw
en
publiek-private
samenwerkingsprojecten. De omzet van het
bedrijf bedroeg in 2012 5.380 miljoen €, een
daling met 13% in vergelijking met 2011. De
EBIT voor 2012 bedroeg 201 miljoen €, een
stijging met 56% in vergelijking met 2011. De
marktkapitalisatie bedroeg 1.647 miljoen € op
17 september 2013;
o De groep Colas is aanwezig in alle beroepen die
verband houden met de bouw en het onderhoud
van wegen en alle andere vormen van
transportinfrastructuur,
stedenbouw
en
recreatieve
infrastructuur,
met
twee
activiteitspolen: wegen en gespecialiseerde
activiteiten. De geconsolideerde omzet van
Colas bereikte in 2012 13.036 miljoen €, een
stijging met 5% in vergelijking met 2011. De
EBIT voor 2012 bedroeg 406 miljoen €, een
daling met 13% in vergelijking met 2011. De
marktkapitalisatie bedroeg 3.755 miljoen € op
17 september 2013;
o Eiffage, de €pese leider in concessies en BTP, is
actief in vijf sectoren: concessies en publiekprivate
samenwerkingsprojecten,
bouw,
openbare werken en metaal. Zijn omzet bereikte
in 2012 14.028 miljoen €, een stijging met 2%
in vergelijking met 2011. De EBIT voor 2012
bedroeg 1.142 miljoen €, een stijging met 9% in
vergelijking met 2011. De marktkapitalisatie
bedroeg 3.615 miljoen € op 17 september 2013;
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o Hochtief is het grootste Duitse bouwbedrijf. Het
is actief in complexe infrastructuurprojecten,
die het meestal op basis van concessiemodellen
levert. Hochtief legt zich ook toe op de
ontwikkeling en exploitatie van vastgoed en
installaties. De omzet van het bedrijf bedroeg in
2012 25.528 miljoen €, een stijging met 10% in
vergelijking met 2011. De EBIT voor 2012
bedroeg 595 miljoen €, een daling met 5% in
vergelijking met 2011. De marktkapitalisatie
bedroeg 4.665 miljoen € op 17 september 2013;
o Impregilo is een Italiaanse onderneming die
actief is in de bouw van infrastructuren en
grootschalige
complexen:
stuwdammen,
waterkrachtcentrales, spoorwegen, metro's,
ondergrondse projecten, bruggen, viaducten,
wegen, havens, luchthavens en prestigieuze
residentiële projecten. De omzet van Impregilo
bereikte in 2012 2.281 miljoen €, een stijging
met 21% in vergelijking met 2011. De EBIT
voor 2012 bedroeg (25) miljoen €, een
significante daling in vergelijking met 2011. De
marktkapitalisatie bedroeg 1.393 miljoen € op
17 september 2013;
o Skanska, dat in 1887 werd opgericht en
gevestigd is in het Zweedse Solna, is actief in
de ontwikkeling van bouwprojecten en –zaken,
met een expertise in residentiële, commerciële
en industriële projecten. Skanska boekte in
2012 een omzet van 15.018 miljoen €, een
stijging met 9% in vergelijking met 2011. De
EBIT voor 2012 bedroeg 466 miljoen €, een
daling met 52% in vergelijking met 2011. De
marktkapitalisatie bedroeg 6.034 miljoen € op
17 september 2013;

78

o Vinci is een wereldspeler in concessies, bouw
en multitechnische diensten. De groep werd in
1899 opgericht door twee polytechnische
ingenieurs, Alexandre Giros en Louis Loucheur,
en is vandaag de belangrijkste groep ter wereld
op vlak van bouw en bijbehorende diensten. De
groep Vinci telt bijna 193 000 medewerkers in
een honderdtal landen. Haar omzet bereikte in
2012 38.634 miljoen €, een stijging met 5% in
vergelijking met 2011. De EBIT voor 2012
bedroeg 3.651 miljoen €, een stijging met 1% in
vergelijking met 2011. De marktkapitalisatie
bedroeg 24.006 miljoen € op 17 september
2013;
o YIT is een in Helsinki gebaseerde Finse
onderneming met drie divisies: residentiële
bouw, bedrijfslokalen en infrastructuurbouw.
YIT boekte in 2012 een omzet van 4.676
miljoen €, een stijging met 3% in vergelijking
met 2011. De EBIT voor 2012 bedroeg 249
miljoen €, een stijging met 3% in vergelijking
met 2011. De marktkapitalisatie bedroeg 1.310
miljoen € op 17 september 2013;
Tabel 7 geeft een overzicht van de multiples van
het bedrijfsresultaat ("EBIT") voor elk van de
relevante
polen
van
de
geselecteerde
ondernemingen, zoals gekozen door de financiële
analisten die ze regelmatig volgen. De lijst van
analisten is verschillend voor elke geselecteerde
onderneming en bevat, onder andere, Exane BNP
Paribas, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, ABN
Amro, RBC, Morgan Stanley, Barclays, Crédit
Suisse, Natixis, UBS, BofA ML en Société
Générale.
Om rekening te houden met de specifieke
kenmerken van elke activiteit en de situatie waarin
de Doelvennootschap werkt, werden enkele
aanpassingen gemaakt:
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o voor de polen "Bouw" en "Multitechnieken"
werd,
gezien
de
weinig
gunstige
verwachtingen (negatieve EBIT) van de
financiële analisten in 2013 (met name na de
bekendmaking op 5 augustus 2013 van een
waargenomen vertraging voor deze twee
activiteitspolen), en aangezien de Bieder dit
als een tijdelijke situatie beschouwt die
verband houdt met de cyclische aard van de
activiteiten van de bouw, een benadering op
langere termijn gekozen door de multiples
2014 en 2015 toe te passen, terwijl voor de
andere activiteitspolen de multiples 2013 en
2014 werden toegepast.
o voor de pool "Vastgoedontwikkeling en –
beheer" werd, aangezien het bedrijfsresultaat
(EBIT) niet bijzonder representatief is voor
de waarde van de onderliggende activa, en
rekening houdend met de beperkt
beschikbare informatie over de lopende
projecten,
de
berekening
van
de
ondernemingswaarde gebaseerd op de
waarde
van
het
eigen
vermogen,
vermeerderd met de netto financiële schuld
op 30 juni 2013 (zie Tabel 7 bis hieronder).
Deze benadering houdt rekening met de
moeilijke
marktomstandigheden,
de
onzekerheden rond lopende en toekomstige
projecten, en de beperkte liquiditeit van de
activa; en
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o voor de pool "PPS-concessies" werd,
aangezien de methode van de multiples geen
geschikte waarderingsmethode is voor de
aard van deze activiteit, die zich meestal
toespitst op projecten op lange termijn
(waarvan sommige in de ontwikkelingsfase
verkeren, wat doorgaans een negatieve
impact heeft op de verwachte EBIT op korte
termijn), voor de berekening van de OW (zie
Tabel 7bis hieronder) de waarde van het
eigen vermogen gekozen, vermeerderd met
de netto financiële schuld op 30 juni 2013.
Deze benadering houdt rekening met het
“lange termijn”-aspect van deze activiteit,
het
ontwikkelingsstadium
van
de
verschillende projecten en de onzekerheden
rond de verwachte prestaties.
Bepaalde ondernemingen die actief zijn in de
bouwsector (met name BAM, Heijmans en
Ferrovial) werden in deze analyse niet in
aanmerking genomen omdat de financiële
analisten voor deze ondernemingen geen multiples
na 2013 hebben gepubliceerd.
Tabel 7: Multiples per activiteitspool zoals opgenomen door de analisten (andere activiteiten)
Door de analisten weerhouden multiples per activiteitspool
OW / EBIT
Ondernemingen

Bouw

Multitechnieken

2014E

2015E

2014E

2015E

ACS

n.b.

n.b.

7,1x

6,.9x

Balfour Beatty

5,1x

3,5x

Bilfinger Berger

5,3x

5,1x

7,7x

6,9x

Bouygues

5,6x

5,8x

Carillion

5,6x

n.b.

8,0x

8,4x

2013E

2014E

5,9x

6,0x

7,1x

6,7x

8,0x

7,2x

6,8x

7,0x

n.b.

6,0x

7,3x

6,9x

6,8x

6,3x

7,1x

7,0x

6,8x

6,0x

Colas
Eiffage
Hochtief
Impregilo

6,0x

6,0x

Skanska

7,6x

7,2x

Vinci

5,8x

5,2x

YIT

9,4x

n.b.

Medianen

6,0x

6,0x

Spoor- en
Wegeninfrastructuur

Opmerking: "n.b." betekent dat de activiteit binnen de vermelde groep bestaat maar dat geen multiple beschikbaar is.
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Tabel 7bis toont de bedragen van het eigen vermogen
en de netto financiële schuld van de polen
"Vastgoedontwikkeling en –beheer" en "PPSconcessies"
die
worden
gebruikt
in
de
waarderingsmethode voor de berekening van de waarde
van het nettoactief. Deze bedragen worden hernomen
zoals vermeld in het tussentijds verslag van de
Doelvennootschap van 30 juni 2013 (zie de
overzichtstabel op pagina 23 van het verslag).
Tabel 7bis: Nettoactief van de polen Vastgoedontwikkeling en –beheer en PPS-concessies
Vastgoed-ontwikkeling
&
-beheer

Op 30 juni 2013
Eigen vermogen

PPS-concessies

8

8

Obligatieleningen

0

0

Andere langlopende financiële schulden

24

6

Nettoschuld

Lopende financiële schulden

(0)

0

(Kasmiddelen en kasequivalenten)

(11)

(1)

Nettoschuld binnen de groep
Langlopende
schulden
vennootschappen van de groep

aan

geconsolideerde
58

16

Interne kaspositie – Cash pooling - Passief
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3

(Interne kaspositie) – Cash pooling - Actief

(11)

(8)

•

De som van de delen
De som van de delen, weergegeven in de
onderstaande Tabel 8, is als volgt berekend:
o Voor de op basis van multiples gewaardeerde
polen (zie Tabellen 5 en 7): De medianen van
de multiples worden toegepast op de prognoses
van de analisten voor elke pool van de
Doelvennootschap, met het oog op de bepaling
van de impliciete ondernemingswaarde ("OW");
en
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o Voor de op basis van balanswaarde
gewaardeerde polen (zie Tabellen 5 en 7bis):
De berekening van de ondernemingswaarde is
gebaseerd op de waarde van het eigen
vermogen, vermeerderd met de netto financiële
schuld op 30 juni 2013
De som van de per activiteitspool verkregen
resultaten vormt een OW voor het geheel van de
Doelvennootschap. Om de waarde van de aandelen
te bekomen, moet men de nettoschuld per 30 juni
2013, weergegeven in de onderstaande Tabel 9,
aftrekken van de OW.

Tabel 8: Som van de delen op basis van de EBIT-multiples
2013E/2014E

2014E/ 2015E

Mediaan Baggerwerken & Milieu

12,2x

10,4x

Mediaan Bouw

6,0x

6,0x

Mediaan Multitechnieken

7,1x

7,0x

Mediaan Spoor- en Wegeninfrastructuur

6,8x

6,0x

1.127

1.063

Medianen

OW Baggerwerken & Milieu (50%)
OW Andere activiteiten

130

274

Ondernemingswaarde

1.257

1.337

Aangepaste nettoschuld

587

587

Waarde van de effecten

670

750

# effecten (miljoen)

13,09

13,09

Waarde per aandeel

51,2

57,3

Opmerking: Aangepaste nettoschuld op 30 juni 2013 en aantal aandelen voor kapitaalverhoging (Tabel 9).
Opmerking: OW van de polen "Bouw" en "Multitechnieken" berekend op basis van de voor 2014 en 2015 verwachte multiples.
Opmerking: OW van de pool "Vastgoedontwikkeling en –beheer" en "PPS-concessies" berekend op basis van de waarde van
het eigen vermogen, vermeerderd met de netto financiële schuld op 30 juni 2013.

Tabel 9: Financiële schuld van de Doelvennootschap op 30 juni 2013
Bedrag
539,7
(25,2)
69,4
3,6
587,5

Netto financiële schuld (miljoen €)
Financiële activa (incl. deelnemingen)
Provisies
Andere elementen (incl. minoritaire)
Aangepaste nettoschuld (miljoen €)
Aantal aandelen (in miljoen aandelen)
Aantal aandelen op 30 juni 2013
Aantal gekozen aandelen

Af te trekken van de OW

13,09
13,09

Bron: op basis van de tussentijdse resultaten van het eerste semester 2013 van de Doelvennootschap
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Zoals Tabel 8 toont, weerspiegelen deze multiples
een impliciete prijsvork van de Doelvennootschap.
Het grote verschil dat men voor de OW "andere
activiteiten" vaststelt tussen de analyse 2013/2014
(OW 130 miljoen €) en de analyse 2014/2015 (OW
274 miljoen €) wordt verklaard door de groei van
het bedrijfsresultaat (EBIT) van de Doelvennootschap die de financiële analisten tussen 2014 en
2015 verwachten (zie Tabel 4 hierboven). In dit
opzicht wordt de toename van de OW van de
"andere activiteiten" die uit de analyse 2014/2015
blijkt significant beïnvloed door de voor 2015
verhoopte positieve evolutie van de polen "Bouw"
en "Multitechnieken", verbonden aan een
mogelijke verbetering van het macroeconomisch
klimaat.
De Biedprijs weerspiegelt een discount van 12,0%
en 21,4% tegenover de prijs per aandeel, die
impliciet kan worden afgeleid uit deze analyse
voor de respectieve prognoses voor 2013/2014 en
2014/2015. De belangrijke discount tegenover de
resultaten voor 2014/2015 weerspiegelt de
onzekerheid die blijft bestaan over de prognoses
voor de verbetering van de financiële prestaties
tijdens deze periode.
(iii) Niet gehanteerde waarderingsmethoden
Merk op dat de Bieder bepaalde waarderingsmethoden niet heeft
gebruikt:
•

de som van de delen op basis van de verslagen van analisten
die deze methode gebruiken;

•

de som van de delen op basis van multiples van vergelijkbare
transacties; en

•

actualisering van de toekomstige vrije operationele kasstromen
Elk van de niet gekozen waarderingsmethoden en de redenen
waarom de Bieder ze niet in aanmerking heeft genomen,
worden hierna toegelicht.
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I.

De som van de delen op basis van de verslagen van
analisten die deze methode gebruiken
De Bieder heeft deze benadering niet gehanteerd wegens
het gebrek aan beschikbare informatie en de divergentie
van de verkregen resultaten:
•

een gebrek aan beschikbare recente gegevens,
vermits slechts twee analisten een som van de
delen-benadering hebben gepubliceerd, namelijk
ABN Amro in zijn nota van 8 augustus 2013 en
ING in zijn nota van 27 augustus 2013; en

•

de divergentie tussen de door ABN Amro en ING
gepubliceerde gegevens is groot en verzwakt de
betrouwbaarheid van deze analyse:
o Voor de activiteit "Baggerwerken en Milieu"
geeft ABN Amro in zijn nota van 8 augustus
2013 een EBITDA-multiple van 6,5x, terwijl
ING in zijn nota van 27 augustus 2013 een
EBITDA-multiple van 5,0x geeft; en
o Voor de andere activiteiten geeft ABN Amro in
zijn nota van 8 augustus 2013 een EBITDAmultiple van 1,3x, terwijl ING in zijn nota van
27 augustus 2013 een EBITDA-multiple van
3,0x geeft.
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II.

De som van de delen op basis van multiples van
vergelijkbare transacties
De som van de delen op basis van multiples van
vergelijkbare transacties werd niet gekozen aangezien de
prestaties van de laatste 12 maanden (voorafgaand aan
het eerste semester van 2013) en de verwachte prestaties
voor 2013 van de pool "Bouw" en de pool
"Multitechnieken" aanleiding gaven tot negatieve
waarden, zodat men de methode van de multiples
moeilijk kan toepassen. Merk op dat dit probleem in het
kader van de som van de delen op basis van de multiples
van beursgenoteerde ondernemingen kon worden
omzeild door voor deze twee activiteitspolen voor 2014
en 2015 verwachte multiples en financiële parameters te
hanteren. Merk eveneens op dat de Bieder de negatieve
prognoses voor de EBIT als een niet-normatieve situatie
beschouwt die eigen is aan de cyclische aard van de
bouwactiviteiten.

III.

Actualisering van de toekomstige vrije operationele
kasstromen
De Bieder heeft geen gebruik gemaakt van de DCFbenadering, die een raming maakt van de toekomstige
kasstromen over een lange periode (ten minste drie tot
vijf jaar). Deze benadering wordt in dit geval als minder
betrouwbaar beschouwd vanwege enerzijds de aard van
de activiteiten van de pool "Baggerwerken en Milieu"
(een projectactiviteit met geringe zichtbaarheid op lange
termijn) en anderzijds het gebrek aan beschikbare
vooruitzichten over de andere activiteiten van de groep
CFE:
•

De markt van de pool "Baggerwerken en
Milieu" wordt gekenmerkt door een enigszins
cyclisch karakter. Het orderboek geeft slechts een
beperkt beeld van de activiteit, gemiddeld over een
periode van 12 tot 18 maanden. Bovendien
schommelt het investeringsprogramma volgens de
evolutie van het orderboek, de aard van de
contracten en de nieuwe initiatieven voor groei of
ontwikkeling.
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Ter illustratie, de jongste jaren schommelden de
operationele marges (EBITDA/omzet) tussen 14%
en
20%
en
varieerde
het
jaarlijkse
investeringsbedrag voor het geheel van DEME van
minder dan 100 miljoen € tot ongeveer 400
miljoen € (het bedrijf kende de jongste jaren een
piek in het kader van het grootschalige
investeringsprogramma voor de expansie en de
diversificatie van de activiteiten).
•

Voor de andere activiteiten van de
Doelvennootschap beperken de voor de Bieder
beschikbare gegevens zich tot publieke informatie
(die vaak niet of weinig per activiteitspool
gedetailleerd is), die een ontoereikende
informatiebasis vormt voor de toepassing van een
DCF-benadering. Voor deze activiteitspolen zijn
de beschikbare gegevens immers beperkt tot de
omzet en het bedrijfsresultaat (EBIT) die door
twee analisten, namelijk ING en ABN Amro,
werden gepubliceerd voor de periode 2013 tot
2015. Om een correct beeld te krijgen van de
kasstromen
op
lange
termijn
van
de
activiteitspolen "Vastgoedontwikkeling en –
beheer" en "PPS-concessies", heeft men meer
gedetailleerde informatie per project nodig.
Dergelijke informatie is echter niet beschikbaar.
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(iv) Besluit
De Bieder biedt 45 € in contanten per Aandeel. Tabel 10 toont de
premies en discounts van de gebruikte waarderingsmethoden
tegenover de Biedprijs:
Tabel 10: Samenvatting van de premies van het Bod
Referentie op 19 september 2013

Referentie

Premie (Discount)

Laatste koers (18 september 2013)

43,44

3,6%

Gemiddelde 1 maand

42,25

6,5%

Gemiddelde 3 maanden

43,73

2,9%

Gemiddelde 6 maanden

44,78

0,5%

Gemiddelde 12 maanden

43,00

4,6%

Hoogste koers 12 maanden

48,00

(6,3%)

Laagste koers 12 maanden

36,50

23,3%

Koersdoel van de analisten (minimaal)

43,00

4,7%

Koersdoel van de analisten (gemiddeld)

47,60

(5,5%)

Koersdoel van de analisten (maximaal)

53,00

(15,1%)

Som van de delen: EBIT-multiples 2013/2014

51,16

(12,0%)

Som van de delen: EBIT-multiples 2014/2015

57,25

(21,4%)

Tot slot toont de onderstaande Tabel 11 dat de Biedprijs van 45 €, op
basis van de verschillende gehanteerde waarderingsmethoden, zich
tussen de onderzijde en het midden van de vork van het
waarderingskader bevindt.
De Biedprijs van 45 € vloeit hoe dan ook voort uit de
onderhandelingen met Vinci die tot de op 19 september 2013
afgesloten Overeenkomst hebben geleid.
Tabel 11: Synthese van het waarderingskader en de premies van het Bod
Gekozen methodologie

Onderzijde vork

Midden vork

Bovenzijde vork

1. Historische evolutie van de
aandelenkoers

36,50

43,00

48,00

2. Koersdoelen (analisten)

43,00

47,60

53,00

3. Som van de delen

51,16

54,21

57,25

Gemiddelde

43,55

48,27

52,75

3,3%

(4,7%)

(10,9%)

Premie/(Discount)
de Biedprijs

tegenover
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De cijfers van Tabel 11 tonen dat de Biedprijs de volgende premies
bevat:

(f)

•

een premie van 3,3% tegenover het gemiddelde van de
onderzijde van de vork van de voor het waarderingskader
gekozen methoden;

•

een discount van 4,7% tegenover het gemiddelde van het
midden van de vork van de voor het waarderingskader
gekozen methoden; en

•

een discount van 10,9% tegenover het gemiddelde van de
bovenzijde van de vork van de voor het waarderingskader
gekozen methoden.

Onvoorwaardelijk Bod
Het Bod is onvoorwaardelijk.

7.2

Regelmatigheid en geldigheid van het Bod
(a)

Besluit van de raad van bestuur tot lancering van het Bod
Op 15 september 2013 heeft de raad van bestuur van de Bieder de
voorwaarden van de Overeenkomst, de controleverwerving over de
Doelvennootschap en de daaruit voortvloeiende lancering van dit Bod
goedgekeurd.

(b)

Voorwaarden van artikel 57, in samenhang gelezen met artikel 3 van het
Koninklijk Besluit OBA
Het Bod wordt uitgebracht overeenkomstig de voorwaarden van artikel 57,
in samenhang gelezen met artikel 3 van het Koninklijk Besluit OBA:
•

het Bod wordt uitgebracht op alle Aandelen, namelijk alle door CFE
uitgegeven in omloop zijnde aandelen met stemrecht of die toegang
geven tot stemrecht, met uitzondering van de Aandelen die de
Bieder of met de Bieder verbonden personen reeds bezitten;

•

de onvoorwaardelijke en onherroepelijke beschikbaarheid van de
voor de betaling van de Biedprijs voor alle Aandelen vereiste
fondsen is bevestigd door BNP Paribas Fortis SA/NV;

•

de voorwaarden van het Bod beantwoorden aan de toepasselijke
wetgeving en meer bepaald aan de Wet OBA en het Koninklijk
Besluit OBA;
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(c)

•

de Bieder verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om het
Bod te doen slagen; en

•

de
Loketbank
centraliseert
de
ontvangst
van
de
Aanvaardingsformulieren, rechtstreeks of onrechtstreeks, en neemt
de betaling van de Biedprijs ten laste.

Reglementaire goedkeuring
Het Bod is niet onderworpen aan enige andere reglementaire goedkeuring
dan de goedkeuring van dit Prospectus door de FSMA.

7.3

Indicatieve kalender 7
Gebeurtenis

Voorziene datum

Kennisgeving van het Bod

16/01/2014
17/01/2014

Aankondiging overeenkomstig artikel 7 van het Koninklijk
Besluit OBA

7

Goedkeuring van het Prospectus door de FSMA

4/02/2014

Goedkeuring van de memorie van antwoord door de FSMA

4/02/2014

Publicatie van het Prospectus en de memorie van antwoord

11/02/2014

Opening van de Aanvaardingsperiode

11/02/2014

Sluiting van de Aanvaardingsperiode

5/03/2014

Publicatie van de resultaten van de Aanvaardingsperiode

10/03/2014

Betaaldatum

12/03/2014

Deze voorlopige kalender houdt geen rekening met de hypothese van een heropening van het
Bod. Gezien de verbintenis van Vinci in het kader van de Overeenkomst om zijn aandelen niet in
te brengen, is een heropening van het Bod nadat de Bieder 90% van de door CFE uitgegeven
aandelen bezit immers rekenkundig onmogelijk. Zie in dit verband Afdeling 7.5 ("Het Bod –
Heropening van het Bod").
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7.4

Aanvaardingsperiode
(a)

Aanvaardingsperiode
De Aanvaardingsperiode loopt van 11 februari 2014 tot en met 5 maart
2014 om 16 uur CET.

(b)

Verlenging
Overeenkomstig artikel 31 van het Koninklijk Besluit OBA, samen
gelezen met artikel 57 van hetzelfde besluit, kan de Aanvaardingsperiode
met vijf Werkdagen worden verlengd. Dit zou het geval zijn indien de
Bieder (of een persoon die in onderling overleg optreedt met de Bieder)
op om het even welk ogenblik tijdens de periode van het Bod aandelen
zou verwerven of beloven te verwerven buiten het kader van het Bod,
tegen een hogere prijs dan de Biedprijs. De Biedprijs zou dan worden
aangepast aan deze hogere prijs en de Aanvaardingsperiode zou worden
verlengd met vijf Werkdagen vanaf de publicatie van de verhoging van de
prijs, om de Aandeelhouders de mogelijkheid te geven het Bod tegen de
hogere prijs te aanvaarden.

7.5

Heropening van het Bod
(a)

Bezit van 90% van de Aandelen
Overeenkomstig artikel 35, 1°, van het Koninklijk Besluit OBA, in
samenhang gelezen met artikel 57 van hetzelfde besluit, moet een
openbaar overnamebod worden heropend indien de bieder en/of de
personen die met hem verbonden zijn ten minste 90% van de aandelen
verwerven waarop het bod betrekking heeft. In dat geval wordt het Bod
heropend binnen 10 Werkdagen na de publicatie van de resultaten van het
Bod, voor een nieuwe bijkomende periode van ten minste 5 en ten hoogste
15 Werkdagen.
De Bieder vestigt echter de aandacht van de Aandeelhouders op het feit
dat in dit geval, aangezien Vinci zich ertoe heeft verbonden haar Aandelen
niet in het kader van het Bod aan te bieden (zie Onderafdeling 7.9.(d) "Het
Bod – Andere aspecten van het Bod – Relevante contractuele bepalingen
met betrekking tot het Bod"), de voornoemde drempel van 90%
mathematisch niet kan worden bereikt. De Bieder kan in het kader van het
Bod ten hoogste 6.959.360 Aandelen verwerven (27,5% van het kapitaal
van CFE), zodat zijn deelneming in CFE maximaal 87,89% zou kunnen
bedragen.
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(b) Schrapping van de notering
De Bieder heeft geenszins het voornemen om na afsluiting van het Bod de
schrapping van de aandelen uit de notering op Euronext Brussels te
vragen.
(c) Verhoging van de Biedprijs
Indien de Bieder (of een persoon die in onderling overleg optreedt met de
Bieder) zich vóór de publicatie van de resultaten van het Bod verbonden
heeft tot verwerving van Aandelen tegen een prijs die hoger is dan de
Biedprijs, schrijven artikelen 35 en 36 van het Koninklijk Besluit OBA, in
samenhang gelezen met artikel 57 van hetzelfde besluit, de heropening van
de Aanvaardingsperiode voor binnen 10 Werkdagen na de kennisgeving
van het feit dat aanleiding heeft gegeven tot de heropening, behalve indien
het Bod wordt verlengd bij toepassing van artikel 31 van het Koninklijk
Besluit OBA, zoals uiteengezet in de Onderafdeling 7.4.(b) ("Het Bod Aanvaardingsperiode - Verlenging").
In geval van heropening van het Bod overeenkomstig de artikelen 35 en
36 van het Koninklijk Besluit OBA, wordt het Bod heropend tegen de
hogere prijs en betaalt de Bieder het verschil tussen deze hogere prijs en
de oorspronkelijke Biedprijs aan de effectenhouders die op dit
oorspronkelijk bod hebben gereageerd.
Het is geenszins de intentie van de Bieder om over te gaan tot een
dergelijke verwerving van Aandelen tegen een hogere prijs dan de
Biedprijs. Volgens de Overeenkomst is Vinci van haar kant contractueel
gebonden om niet tot een dergelijke verwerving over te gaan.
7.6

Openbaar bod tot uitkoop ("squeeze-out")
Overeenkomstig de artikelen 42 en 43 van het Koninklijk Besluit OBA, in
samenhang gelezen met artikel 57, alinea 2, van hetzelfde besluit, heeft de
persoon die een verplicht openbaar overnamebod lanceert en die, samen met de
personen die in onderling overleg met hem handelen, na afsluiting van het bod
ten minste 95% bezit van het kapitaal waaraan stemrechten zijn verbonden en
95% van de effecten met stemrecht van de Doelvennootschap, wettelijk het recht
om een openbaar uitkoopbod te lanceren op alle aandelen die hij of de personen
die in onderling overleg met hem handelen nog niet bezitten.
Indien een dergelijk uitkoopbod wordt gelanceerd, wordt het Bod heropend
uiterlijk na afloop van een periode van drie maanden vanaf het einde van de
Aanvaardingsperiode (of de eerste heropening) voor een duur van 15
Werkdagen.
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Zoals vermeld en naast het feit dat het in dit geval weinig waarschijnlijk is dat
voornoemde drempels worden bereikt, heeft de Bieder niet de intentie om over
te gaan tot een dergelijk uitkoopbod of om de Doelvennootschap om te vormen
in een privévennootschap.
7.7

Recht van verkoop ("sell-out")
Volgens het Koninklijk Besluit OBA kan, indien de Bieder en de personen die
in onderling overleg met hem handelen na afsluiting van het Bod ten minste
95% van de met het kapitaal verbonden stemrechten en 95% van de effecten
met stemrecht van de Doelvennootschap bezitten, elke Aandeelhouder van de
Bieder eisen dat deze de Aandelen die hij houdt koopt, volgens de
voorwaarden van dit Bod, overeenkomstig artikel 44 van het Koninklijk
Besluit OBA, samen gelezen met artikel 57, tweede lid van hetzelfde besluit.
Elk verzoek hiertoe dient, per aangetekend schrijven met ontvangstbericht,
binnen drie maanden na het einde van de laatste Aanvaardingsperiode te
worden gericht aan de maatschappelijke zetel van de Bieder.

7.8

Aanvaarding van het Bod en betaling
(a)

Intrekking van de aanvaarding
Overeenkomstig artikel 25, 1°, van het Koninklijk Besluit OBA, in
samenhang gelezen met artikel 57 van hetzelfde besluit, kunnen de
Aandeelhouders die in het kader van het Bod hebben aanvaard, hun
aanvaarding steeds intrekken tot het einde van de betrokken
Aanvaardingsperiode.
Om geldig te zijn, moet de intrekking van een aanvaarding rechtstreeks en
schriftelijk worden gemeld aan de financiële tussenpersoon bij wie de
Aandeelhouder zijn Aanvaardingsformulier heeft ingediend, met
vermelding van het aantal Aandelen waarvoor de aanvaarding wordt
ingetrokken. De Aandeelhouders die Aandelen in nominatieve vorm
bezitten, worden door de Doelvennootschap geïnformeerd over de
procedure die zij moeten volgen om hun aanvaarding in te trekken. Indien
de Aandeelhouder zijn intrekking meldt aan een financiële tussenpersoon
die niet de Loketbank is, is deze financiële tussenpersoon
verantwoordelijk en is hij verplicht de Loketbank onverwijld kennis te
geven van de intrekking. Deze kennisgeving aan de Loketbank moet
uiterlijk op 5 maart 2014 om 16 uur (CET) worden gedaan (voor de
Aanvaardingsperiode) of, in voorkomend geval, op de datum die wordt
meegedeeld in de betrokken kennisgeving en/of het betrokken persbericht.
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(b) Aanvaardingsformulier
(i) Algemeen
De Aandeelhouders kunnen het Bod aanvaarden en hun Aandelen
verkopen door het Aanvaardingsformulier in Bijlage 1, in twee
exemplaren, in te vullen, te ondertekenen en te deponeren, uiterlijk op de
laatste dag van de Aanvaardingsperiode, of desgevallend van de
aanvaardingsperiode die op een heropening van het Bod volgt.
Het naar behoren ingevulde en ondertekende Aanvaardingsformulier kan
kosteloos worden gedeponeerd bij de loketten van de Loketbank.
De Aandeelhouders kunnen er eveneens voor kiezen hun aanvaarding
rechtstreeks of onrechtstreeks te laten registeren bij andere financiële
tussenpersonen. In dat geval dienen zij inlichtingen in te winnen over de
kosten en tarieven die deze personen aanrekenen en die zij zullen moeten
betalen.
Deze financiële tussenpersonen dienen zich te houden aan de in het
Prospectus beschreven procedure.
(ii)

Bijkomende praktische richtlijnen
De Aandeelhouders die Aandelen in gedematerialiserde vorm bezitten
(inschrijving op een effectenrekening) dienen hun financiële
tussenpersoon te verzoeken de Aandelen die zij op hun effectenrekening
bij de financiële tussenpersoon houden onmiddellijk over te dragen aan de
Loketbank. Om dit te doen, moeten zij het naar behoren ingevulde en
ondertekende Aanvaardingsformulier indienen of hun aanvaarding op een
andere wijze laten registreren bij de Loketbank, rechtstreeks of
onrechtstreeks, via andere financiële tussenpersonen. De financiële
tussenpersonen dienen de aangeboden Aandelen onmiddellijk naar de
rekening van de Loketbank over te schrijven.

(iii) Eigendom van de Aandelen
De Aandeelhouders die hun Aandelen aanbieden, verklaren en
waarborgen (i) dat zij de wettelijke eigenaar zijn van de aangeboden
Aandelen; (ii) dat zij de bevoegdheid en de vereiste hoedanigheid bezitten
om het Bod te aanvaarden; en (iii) dat de Aangeboden aandelen vrij zijn
van elke borgstelling, elk onderpand of elke andere last.
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Indien de Aandelen eigendom zijn van twee of meer personen, dienen al
deze personen het Aanvaardingsformulier samen te ondertekenen.
Indien de Aandelen het voorwerp zijn van vruchtgebruik, moet het
Aanvaardingsformulier samen worden ondertekend door de naakte
eigenaar en de vruchtgebruiker.
Indien de Aandelen verpand zijn, moet het Aanvaardingsformulier samen
worden ondertekend door de eigenaar en de pandhouder, en moet deze
laatste de onvoorwaardelijke en onherroepelijke opheffing van de
verpanding van de betrokken Aandelen uitdrukkelijk bevestigen. Indien
de Aandelen op welke wijze ook bezwaard zijn of het voorwerp uitmaken
van eender welke andere vordering of deelneming, moeten alle
begunstigden van de last, vordering of deelneming het
Aanvaardingsformulier samen invullen en ondertekenen en moeten al
deze begunstigden onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand doen van
elke last, vordering of deelneming met betrekking tot deze Aandelen.
(c) Publicatie van de resultaten van het Bod
Overeenkomstig artikelen 32 en 33 van het Koninklijk Besluit OBA in
samenhang gelezen met artikel 57 van hetzelfde besluit, zal de Bieder
binnen de 5 Werkdagen na de afsluiting van de Aanvaardingsperiode de
resultaten van de Aanvaardingsperiode publiceren, alsook het aantal
Aandelen dat de Bieder na het Bod bezit. Deze mededeling zal gebeuren
door middel van een persbericht dat wordt gepubliceerd op de websites
van de Loketbank (www.bnpparibasfortis.be), van de Bieder
(www.avh.be) en van de Doelvennootschap (www.cfe.be).
Indien het Bod wordt heropend, zoals beschreven in Afdeling 7.5 ("Het
Bod – Heropening van het Bod"), zal de Bieder binnen de 5 Werkdagen
na de sluiting van de nieuwe aanvaardingsperiode de resultaten van de
betrokken heropening publiceren, samen met het aantal Aandelen dat de
Bieder na deze heropening bezit. Deze mededeling zal gebeuren door
middel van een persbericht dat wordt gepubliceerd op de websites van de
Loketbank (www.bnpparibasfortis.be), van de Bieder (www.avh.be) en
van de Doelvennootschap (www.cfe.be).
Indien een bekendmaking van de resultaten zou worden gecombineerd
met een verrichting die een publicatie vereist overeenkomstig artikel 11
van de Wet OBA, zullen deze resultaten eveneens worden
bekendgemaakt in een publicatie overeenkomstig artikel 11 van de Wet
OBA.
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(d) Datum en betalingsmodaliteiten
De Bieder zal de Biedprijs betalen aan de Aandeelhouders die hun
Aandelen geldig hebben aangeboden tijdens de Aanvaardingsperiode,
binnen een termijn van 10 Werkdagen vanaf de publicatie van de
resultaten van de Aanvaardingsperiode. In het geval van de opening van
nieuwe aanvaardingsperioden (na één of meer heropeningen van het Bod),
zoals beschreven in Afdeling 7.5 ("Het Bod – Heropening van het Bod")
zal de Bieder de Biedprijs betalen binnen een termijn van 10 Werkdagen
vanaf de publicatie van de resultaten van de nieuwe
aanvaardingsperioden.
De betaling van de Biedprijs aan de Aandeelhouders die het Bod geldig
hebben aanvaard, zal onvoorwaardelijk en zonder beperkingen gebeuren
door overschrijving op de door de Aandeelhouders in hun
Aanvaardingsformulier vermelde bankrekening.
De Bieder neemt de taks op beursverrichtingen ten laste. Zie
Onderafdeling 8.2(h) "Fiscale behandeling van het Bod in België – Taks
op beursverrichtingen" voor meer details. De Loketbank rekent de
Aandeelhouders geen enkele commissie, vergoeding of andere kosten aan
in het kader van het Bod. De Aandeelhouders die hun aanvaarding bij een
andere financiële instelling dan de Loketbank registreren, worden
verzocht inlichtingen in te winnen over de bijkomende kosten die deze
instellingen zouden kunnen aanrekenen, en dienen alle bijkomende kosten
te betalen die deze instellingen zouden aanrekenen.
Het aan de Aandelen verbonden risico en de eigendom van de tijdens de
Aanvaardingsperiode geldig aangeboden Aandelen worden overgedragen
aan de Bieder op de Betaaldatum of op het ogenblik van de betaling van
de Biedprijs door de Loketbank in naam van de Bieder (namelijk het
ogenblik waarop de rekening van de Bieder met dit doel wordt
gedebiteerd).
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(e) Tegenbod en verhoging van de Biedprijs
In het geval van een tegenbod en/of hoger bod (waarvan het bedrag ten
minste 5% hoger moet zijn dan de Biedprijs) overeenkomstig de artikelen
37 tot 41, in samenhang gelezen met artikel 57 van het Koninklijk Besluit
OBA, wordt de Aanvaardingsperiode verlengd tot het einde van de
aanvaardingsperiode van het tegenbod. In het geval van een tegenbod
en/of hoger bod dat geldig en gunstiger is, kunnen alle Aandeelhouders
die hun Aandelen hebben aangeboden in het kader van het Bod, gebruik
maken van hun recht op intrekking volgens artikel 25, in samenhang
gelezen met artikel 57 van het Koninklijk Besluit OBA en de procedure
die wordt beschreven in Afdeling 7.8 ("Het Bod – Aanvaarding van het
Bod en betaling").
Indien de Bieder in reactie op een tegenbod een hogere prijs biedt, komt
deze hogere prijs ten goede aan alle Aandeelhouders die het Bod hebben
aanvaard.
(f) Latere verhoging van de Biedprijs
Indien de Bieder de Biedprijs verhoogt, komt de verhoging ten goede aan
alle Aandeelhouders die het Bod voor deze verhoging hebben aanvaard.
7.9

Andere aspecten van het Bod
(a)

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad van de Doelvennootschap heeft zijn standpunt
meegedeeld overeenkomstig artikel 44 van de Wet OBA. Dit standpunt
wordt in zijn geheel als Bijlage 4 bij het Prospectus gevoegd.

(b)

Financiering van het Bod
Aangezien de Biedprijs 45 € per Aandeel bedraagt, bedragen de vereiste
fondsen voor de betaling van de prijs van de Aandelen, waarop het Bod
betrekking heeft, 451.161.900 €.
Het Bod wordt gefinancierd door onvoorwaardelijke en onherroepelijke
kredieten die door BNP Paribas Fortis SA/NV aan de Bieder zijn verleend.
Deze fondsen hebben meer bepaald de vorm van enerzijds een specifieke
schijf van 313.171.200 € onder de Credit Facilities Agreement die in de
marge van de Controleverwerving werd afgesloten en anderzijds een
krediet t.b.v. 137.99.700 € bestaande uit financieringslijnen die voortaan
exclusief zijn toegewezen aan de betaling van de aankoopprijs van de
Aandelen.
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De netto kaspositie van AvH bedroeg op 30 september 2013 147,8 miljard
€. AvH heeft de Initiële Verwerving gefinancierd met 50 miljoen €
beschikbare fondsen, en het saldo met een bankkrediet van 88 miljoen €.
De financiering van de Initiële Verwerving had dus een impact van 138
miljoen € op de netto kaspositie van AvH.
Zoals boven vermeld, wordt het Bod volledig door middel van
bankkredieten gefinancierd. Aangezien Vinci zich er in de Overeenkomst
toe heeft verbonden de 3.066.460 Aandelen die zij op de datum van het
Prospectus nog bezit niet geheel of gedeeltelijk in te brengen in het Bod,
zullen in het kader van het Bod maximaal 6.959.360 Aandelen kunnen
worden aangeboden. Hieruit volgt dat de maximale bijkomende impact
van de financiering van het Bod op de netto kaspositie van AvH
313.171.200 € zou bedragen.
De impact van de financiering van het Bod en de Controleverwerving op
de resultaten en het vermogen van de Bieder, zal blijken uit de
jaarresultaten 2013 van de Bieder, die zullen worden gepubliceerd voor
het einde van de Aanvaardingsperiode, meer bepaald op 28 februari 2014.
Gelet op het koersniveau van het Aandeel op datum van dit Prospectus,
lijkt het weinig waarschijnlijk dat een beduidend aantal Aandelen in het
Bod zal worden aangeboden. Indien het aanbod toch beduidend zou zijn,
zal AvH, vóór het verstrijken van het bankkrediet (op drie jaar) dat voor
de financiering van de verwerving van de Aandelen zou zijn gebruikt, de
mogelijkheid onderzoeken van een herfinanciering, ofwel door middel van
een nieuw bankkrediet, ofwel door de plaatsing van alle of een deel van de
de in het kader van het Bod ingebrachte Aandelen bij een of meer
institutionele beleggers.

(c)

Advies van deskundigen
Er bestaat geen specifiek verslag van een deskundige met betrekking tot
dit Bod.
De Bieder vestigt de aandacht van de Aandeelhouders echter op het feit
dat de raad van bestuur van de Doelvennootschap, met het oog op het
opstellen van het bijzonder verslag dat wordt voorgeschreven door artikel
602 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de
Kapitaalverhoging, een billijkheidsadvies (fairness opinion) van een
onafhankelijke expert heeft gevraagd. Dit billijkheidsadvies, dat niet
rechtstreeks betrekking heeft op de prijs van het huidige Bod maar wel op
de ruilverhouding in het kader van de Kapitaalverhoging, is beschikbaar
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op
de
website
van
de
Doelvennootschap
(http://http://nl.cfe.be/finances/investisseurs/capital-increase-2013.aspx).
(d)

Relevante contractuele bepalingen met betrekking tot het Bod
Vinci heeft zich er in de Overeenkomst toe verbonden de 3.066.460
Aandelen van de Doelvennootschap die zij op de datum van het
Prospectus (onrechtstreeks) bezit niet geheel of gedeeltelijk aan te bieden
in het kader van het Bod. In dezelfde Overeenkomst heeft Vinci zich er
eveneens toe verbonden niet in te gaan op een tegenbod of een hoger bod
van een derde, en in het algemeen de voornoemde Aandelen niet aan een
derde over te dragen voor de afsluiting van het Bod (met inbegrip van een
eventuele heropening). 8 Na de afsluiting van het Bod zal Vinci niet langer
contractueel verplicht zijn aandeelhouder van CFE te blijven.
De Overeenkomst bevat overigens ook een verbintenis van AvH tegenover
Vinci krachtens dewelke AvH, binnen bepaalde limieten, haar deelneming
in het kapitaal van CFE niet tot meer dan 70% zal verhogen (in het kader
van het Bod of daarbuiten) zonder deze binnen de 12 daaropvolgende
maanden naar of onder deze drempel terug te brengen. Deze verbintenis,
die bedoeld is om de liquiditeit van de aandelen van CFE te verzekeren
zolang Vinci er een beduidend aantal van bezit, geldt voor een periode van
drie jaar vanaf 24 december 2013 (die desgevallend in gezamenlijk
akkoord kan worden hernieuwd). Ze zal echter onmiddellijk ophouden te
bestaan zodra Vinci minder dan 10% van de aandelen van CFE bezit.

8

Zoals hoger vermeld, zullen de voorwaarden voor de verplichte heropening in dat geval echter
niet vervuld zijn, en is het niet de intentie van de Bieder over te gaan tot een uitkoopbod. Zie
Afdelingen 7.5 ("Het Bod – Heropening van het Bod") en 7.6 ("Het Bod – Openbaar bod tot
uitkoop ("squeeze-out")).
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8.

FISCALE BEHANDELING VAN HET BOD IN BELGIË

8.1

Kosten verbonden aan het aanbieden van de Aandelen in het kader van het
Bod
De Bieder betaalt geen vergoeding voor eventuele kosten die worden
gefactureerd door de financiële tussenpersonen, uitgezonderd van de
Loketbank, bij wie de Aandeelhouders de Aanvaardingsformulieren zouden
deponeren. Indien de Aandeelhouders de Aanvaardingsformulieren van het
Bod bij de Loketbank inleveren, zijn er geen kosten door hen verschuldigd in
verband met de aanvaarding van het Bod. Aandeelhouders dienen dus
inlichtingen bij hun financiële instelling in te winnen om de kosten te kennen
die zij in het kader van het Bod eventueel zullen moeten betalen.

8.2

Belasting in België op de overdracht van de Aandelen
(a)

Voorafgaande mededeling
De volgende informatie is niet bedoeld als een beschrijving van alle
fiscale gevolgen die aan het Bod verbonden zijn en houdt geen rekening
met de individuele omstandigheden van elke Aandeelhouder, die
onderworpen kan zijn aan bijzondere regels (zoals kredietinstellingen,
verzekeringsondernemingen, instellingen voor collectieve beleggingen,
handelaars in effecten of deviezen, personen die Aandelen bezitten als
positie van een dubbele optietransactie ("straddle"), een transactie van
cessie-retrocessie, een conversietransactie, een synthetische transactie
of een andere geïntegreerde financiële transactie) of aan de fiscale
wetgeving van een ander land dan België. Deze informatie is gebaseerd
op de wetgeving en de praktijken die in België van kracht zijn op de
datum van dit Prospectus. Deze wetgeving en deze praktijken kunnen
wijzigen, eventueel ook met terugwerkende kracht.
De volgende informatie houdt geen juridisch of fiscaal advies in. Wij
raden elke Aandeelhouder aan zijn eigen fiscaal adviseur te raadplegen
voor de fiscale gevolgen die de aanvaarding van het Bod op zijn
specifieke situatie kan hebben.
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(b)

Definities
Voor de toepassing van dit artikel verwijst (i) de term "Belgische
natuurlijke persoon" naar elke natuurlijke persoon die aan de Belgische
belasting voor natuurlijke personen is onderworpen (d.w.z. een persoon
die zijn domicilie of de zetel van zijn vermogen in België heeft of die
voor de Belgische fiscale wetgeving gelijkgesteld wordt aan een
inwoner), (ii) de term "Belgische vennootschap" naar elke
vennootschap
die
onderworpen
is
aan
de
Belgische
vennootschapsbelasting (d.w.z. vennootschap die haar maatschappelijke
zetel, hoofdvestiging of de zetel van haar directie of administratie in
België heeft), (iii) de term "Belgische rechtspersoon" naar elke
rechtspersoon die onderworpen is aan de Belgische belasting op de
rechtspersonen (d.w.z. een rechtspersoon, behalve een vennootschap,
die haar maatschappelijke zetel, hoofdvestiging of de zetel van haar
directie of administratie in België heeft) en (iv) de term "nietingezetene" naar elke natuurlijke persoon, vennootschap of
rechtspersoon die niet tot een van de drie bovenvermelde categorieën
behoort.

(c)

Belgische natuurlijke personen
De meerwaarden die natuurlijke personen realiseren bij de overdracht
van Aandelen die als onderhandse belegging worden gehouden, zijn in
principe niet onderworpen aan de inkomstenbelasting. De
waardeverminderingen die op deze Aandelen worden gerealiseerd, zijn
in principe niet aftrekbaar.
Een natuurlijke persoon kan echter worden onderworpen aan een
inkomstenbelasting van 33% (verhoogd met de gemeentelijke
opcentiemen die gewoonlijk tussen 6% en 9% van de
inkomstenbelasting bedragen) wanneer de meerwaarde wordt geacht te
zijn gerealiseerd buiten het kader van het gewone beheer van zijn
privévermogen. De waardeverminderingen die op deze Aandelen
worden gerealiseerd, zijn in principe niet aftrekbaar.
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De meerwaarden gerealiseerd door natuurlijke personen die Aandelen
bezitten in het kader van hun beroepsvermogen, worden belast tegen het
gewone progressieve tarief van de inkomstenbelasting toepasbaar op de
beroepsinkomsten (te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen),
tenzij ze die Aandelen sinds vijf (5) jaar bezitten; in dit laatste geval
worden de meerwaarden belast tegen het afzonderlijk tarief van 16,5%
(te
verhogen
met
de
gemeentelijke
opcentiemen).
De
waardeverminderingen die zijn gerealiseerd bij de overdracht van deze
Aandelen zijn in principe aftrekbaar en de verliezen als gevolg van die
waardeverminderingen kunnen in voorkomend geval en onder bepaalde
voorwaarden worden overgedragen.
(d)

Belgische vennootschappen
De meerwaarden op aandelen die Belgische vennootschappen (behalve
de kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 van het Belgisch
Wetboek van vennootschappen (de zogenaamde kmo’s)) realiseren bij
de overdracht van de Aandelen, worden belast tegen een afzonderlijk
tarief van 0,412% voor zover (i) de voorwaarden betreffende de
belasting van de onderliggende verdeelde inkomsten, zoals bedoeld in
artikel 203 van het Belgisch Wetboek op de inkomstenbelasting 1992
("WIB 92") (hierna de "Aanslagvoorwaarden van het artikel 203 WIB
92" genoemd), zijn vervuld en (ii) de Aandelen in volle wettelijke
eigendom zijn aangehouden gedurende een ononderbroken periode van
ten minste één jaar. De belasting op de meerwaarden tegen het
afzonderlijk tarief van 0,412% kan niet genieten van welke fiscale
aftrek ook (bv. fiscale verliezen) en mag bovendien niet genieten van
welk belastingkrediet ook.
De meerwaarden gerealiseerd door Belgische vennootschappen die
kwalificeren als kmo’s bij de overdracht van de Aandelen zijn in
principe niet onderworpen aan de voornoemde belasting, voor zover (i)
de Aanslagvoorwaarden van het artikel 203 WIB 92 zijn vervuld en (ii)
de Aandelen in volle wettelijke eigendom zijn aangehouden voor een
ononderbroken periode van ten minste één jaar.
Indien de voorwaarde inzake het bezit van de Aandelen gedurende een
periode van ten minste één jaar niet is vervuld (en indien de
Aanslagvoorwaarde van artikel 203 WIB 92 wel is vervuld), dan
worden de meerwaarden die bij de overdracht van de Aandelen worden
gerealiseerd door in België verblijvende vennootschappen (ongeacht of
het al dan niet om kmo’s gaat) belast tegen een afzonderlijk tarief van
de vennootschapsbelasting van 25,75%.
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De waardeverminderingen die Belgische vennootschappen op de
Aandelen realiseren (ongeacht of het al dan niet om kmo’s gaat), zijn
niet fiscaal aftrekbaar.
(e)

Rechtspersonen
rechtspersonen

onderworpen

aan

de

Belgische

belasting

voor

Rechtspersonen zijn in principe niet belastbaar op de meerwaarden die
gerealiseerd zijn bij de Aandelenoverdracht. De waardeverminderingen
zijn niet fiscaal aftrekbaar.
(f)

Niet-ingezetenen
Meerwaarden die op de Aandelen worden gerealiseerd door een persoon
die niet in België verblijft en die de Aandelen niet heeft verworven in
het kader van beroepsactiviteiten die hij in België uitoefent via een
vaste basis of een Belgische inrichting, zijn in principe vrijgesteld van
belasting (onder voorbehoud van wat wordt bepaald in de
Onderafdeling "Onzekere gevolgen van artikel 228, §3 WIB 92 voor
niet-ingezetenen"), behalve indien de meerwaarde (i) wordt geacht te
zijn gerealiseerd buiten het kader van het normale beheer van zijn
privévermogen en (ii) is verkregen of ontvangen in België. In dit geval
is de meerwaarde onderworpen aan een bevrijdende bedrijfsvoorheffing
van 30,28% (voor zover de artikelen 90, 1° en 248 WIB 92 van
toepassing zijn). België heeft echter met meer dan 95 landen
dubbelbelastingverdragen gesloten die algemeen voorzien in een
integrale vrijstelling van de Belgische belasting op de meerwaarden die
ingezetenen
van
de
betrokken
landen
realiseren.
De
waardeverminderingen zijn gewoonlijk niet aftrekbaar.
De meerwaarden worden belast tegen de gewone progressieve tarieven
van de belasting en de waardeverminderingen zijn aftrekbaar indien
deze meerwaarden of waardeverminderingen worden gerealiseerd op de
Aandelen door een niet-ingezetene die ze bezit in het kader van
beroepsactiviteiten die hij in België uitoefent via een vaste basis in
België (onder voorbehoud van wat wordt bepaald in de Onderafdeling
"Onzekere gevolgen van artikel 228, §3 WIB 92 voor nietingezetenen").
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(g)

Onzekere gevolgen van artikel 228, §3 WIB 92 voor niet-ingezetenen
Volgens een strikte lezing van artikel 228, §3 WIB 92 zouden de
meerwaarden die Belgische niet-ingezetenen op de Aandelen realiseren
belastbaar kunnen zijn in België en dit in de vorm van
bedrijfsvoorheffing, indien de drie onderstaande cumulatieve
voorwaarden vervuld zijn: (i) de meerwaarden zouden belastbaar zijn
geweest indien de niet-ingezetene een Belgisch fiscaal ingezetene was
geweest; (ii) de inkomsten zijn "ten laste" van een Belgisch ingezetene
(met inbegrip van een Belgische inrichting van een buitenlandse
entiteit), wat er in deze context op zou neerkomen dat de meerwaarde
werd gerealiseerd bij de overdracht van de Aandelen aan een Belgische
ingezetene (met inbegrip van een Belgische inrichting van een
buitenlandse entiteit); en (iii) deze meerwaarden op aandelen zijn in
België belastbaar overeenkomstig een dubbelbelastingverdrag of,
wanneer een dergelijk verdrag niet van toepassing is, de
belastingplichtige niet het bewijs levert dat deze meerwaarde effectief
wordt belast in de Staat waarvan hij een ingezetene is.
Het is echter niet duidelijk bewezen dat de meerwaarde die in de
verkoopprijs van een actief is begrepen kan worden beschouwd als "ten
laste" zijnde van de koper van dat actief in de betekenis van de tweede
voorwaarde zoals hierboven vermeld. Bovendien veronderstelt een
dergelijke belasting dat de in België ingezeten koper (i) de identiteit van
de Belgische niet-ingezetene kent (om na te gaan of de derde
voorwaarde zoals hierboven bedoeld vervuld is); en (ii) het bedrag kent
van de meerwaarde die de Belgische niet-ingezetene op de aandelen
heeft gerealiseerd (daar dit bedrag bepalend is voor het bedrag van de
bedrijfsvoorheffing die de Belgische koper moet inhouden). Bijgevolg
zal de toepassing van deze belasting op transacties met betrekking tot de
Aandelen verhandeld op Euronext Brussels aanleiding geven tot
praktische moeilijkheden, daar de verkoper en de koper elkaar
gewoonlijk niet kennen.
Naast de hierboven uiteengezette onzekerheden, ondersteunen de
voorbereidende werkzaamheden van de wet tot invoering van artikel
228, §3 WIB 92 de stelling volgens dewelke de wetgever niet de
bedoeling had het toepassingsgebied van artikel 228, §3 WIB 92 uit te
breiden tot de meerwaarden die in de verkoopprijs van een actief zijn
begrepen.

104

De Belgische belastingadministratie heeft weet van de moeilijkheden
waartoe het breed en onduidelijk toepassingsgebied van artikel 228, §3
WIB 92 aanleiding geeft. De Belgische belastingadministratie heeft de
minister van Financiën daarvan kennis gegeven en zou hem
aanbevelingen hebben bezorgd teneinde duidelijk te maken dat het
toepassingsgebied van artikel 228, §3 WIB 92 zich niet uitstrekt tot de
hierboven bedoelde meerwaarden.
(h)

Taks op beursverrichtingen
Er wordt een taks geheven op de beursverrichtingen tegen het huidig
tarief van 0,25% van de aankoopprijs die in contanten wordt betaald
voor de Aandelen die een professionele tussenpersoon aanbiedt in het
kader van het Bod. Deze taks is echter beperkt tot maximaal 740 € per
belastbare verrichting. De taks is afzonderlijk verschuldigd door elke
partij in het geval van een verrichting van dit type, d.w.z. de verkoper
(overdrager) en de koper (verwerver) en ze wordt geïnd door de
professionele tussenpersoon.
Vrijgesteld van deze taks zijn de verrichtingen die voor eigen rekening
zijn uitgevoerd door: (i) een professionele tussenpersoon zoals bedoeld
in artikel 2, 9° en 10° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het
toezicht op de financiële sector en de financiële diensten; (ii) een
verzekeringsonderneming zoals bedoeld in artikel 2, §1 van de wet van
9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen; (iii)
een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening zoals bedoeld in artikel
2, 1° van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening; (iv) een instelling voor
collectieve belegging in effecten omschreven door de wet van 20 juli
2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van
beleggingsportefeuilles (Deel II); en (v) een niet-ingezetene (op
voorwaarde dat hij aan de financiële tussenpersoon in België een
certificaat overhandigt ter bevestiging van zijn statuut van nietingezetene).
In het kader van dit Bod wordt de taks op de beursverrichtingen met
betrekking tot de Aandelen die in het kader van het Bod worden
aangeboden door de Bieder ten laste genomen.
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BIJLAGE 1 - AANVAARDINGSFORMULIER
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Aanvaardingsformulier

Voor het verplicht openbaar overnamebod tegen vergoeding in contanten van de
naamloze vennootschap Ackermans & van Haaren ("AvH") op alle aandelen
uitgegeven door de naamloze vennootschap Aannemingsmaatschappij CFE
("CFE") die niet worden gehouden door AvH en de met AvH verbonden
personen.
In tweevoud in te vullen en af te geven aan BNP Paribas Fortis NV/SA, uiterlijk op 5
maart 2014 of op de latere datum die zal worden gepubliceerd, in geval van
verlenging, om 16 uur (Brusselse tijd).
Per fax: 02 565 42 84
Via e-mail: CFCM-ECM@bnpparibasfortis.com

Ik,
ondergetekende,
(naam,
voornaam
of
handelsbenaming
en
vorm)…………………………………………………………………………………….
Wonende te / met maatschappelijke zetel te
……………………………………………………………...……………………………
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………..(volledig adres), heb de mogelijkheid gekregen
het bij dit document gevoegd prospectus (het ‘Prospectus’) te bestuderen over het
verplicht openbaar overnamebod van AvH ("Openbaar Overnamebod") op alle door
CFE uitgegeven aandelen die nog niet in het bezit zijn van AvH en met AvH
verbonden personen (de "Aandelen").
(i) ik verbind me er onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe, met als enig voorbehoud
een geldige intrekking tijdens de aanvaardingsperiode (zoals beschreven in afdeling
7.8 (a) van het Prospectus) en/of een tegenbod overeenkomstig de toepasselijke
bepalingen na de datum vermeld in dit Aanvaardingsformulier (zoals beschreven in
afdeling 7.8 (c) van het Prospectus), om in het kader van het Openbaar Overnamebod
te verkopen en over te dragen aan AvH, in ruil voor de betaling zoals bepaald in het
Prospectus en overeenkomstig de voorwaarden van het Prospectus, de volgende
Aandelen, waarvan ik alleen de volle eigendom heb en die ik bezit vrij van elke
verpanding, zekerheid of andere last (indien de Aandelen eigendom zijn van twee of
meer mede-eigenaars, dan moet ieder van hen hetzelfde Aanvaardingsformulier
invullen en samen ondertekenen; indien de Aandelen het voorwerp uitmaken van
vruchtgebruik, dan moeten de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker hetzelfde
Aanvaardingsformulier invullen en ondertekenen; indien de Aandelen in pand
gegeven of verpand zijn, dan moeten de eigenaar en de pandhouder of de begunstigde
van een verpanding hetzelfde Aanvaardingsformulier invullen en ondertekenen, en
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moet de pandhouder of de begunstigde van een verpanding zijn pand of verpanding op
de Aandelen uitdrukkelijk opheffen; indien de Aandelen op welke wijze ook bezwaard
zijn of indien de Aandelen het voorwerp uitmaken van eender welk(e) ander(e) recht,
titel, vordering of belang, dan moeten de begunstigden van een dergelijk(e) recht, titel,
vordering of belang hetzelfde Aanvaardingsformulier samen invullen en ondertekenen
en moeten alle begunstigden onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand doen van al
die rechten, titels, vorderingen of belangen met betrekking tot deze Aandelen).
Aantal Aandelen in CFE

Vorm

(hetzij voluit geschreven)

Op naam

(hetzij voluit geschreven)

Gedematerialiseerd

(ii) ik geef hierbij de toelating aan ....................................................................
(Loketbank of andere financiële tussenpersoon) om voornoemde Aandelen in mijn
naam over te dragen aan AvH;
(iii) indien voornoemde Aandelen aandelen op naam zijn, vraag ik hierbij dat een
vaststelling van de overdracht wordt ingeschreven in het register van de aandelen op
naam van CFE en geef ik daartoe aan elke bestuurder van CFE volmacht (met
mogelijkheid van indeplaatsstelling) om deze verklaring in mijn naam en voor mijn
rekening te tekenen; en
(iv) indien voornoemde Aandelen gedematerialiseerd zijn, geef ik hierbij aan de
Loketbank de toelating om voornoemde Aandelen in mijn naam aan AvH te verkopen;
Hierbij verklaar ik en garandeer ik bovendien:
(i) dat ik behoorlijk bevoegd ben om voornoemde Aandelen over te dragen en dat alle
daartoe vereiste toelatingen, formaliteiten of procedures behoorlijk werden verkregen,
aanvaard, uitgevoerd en/of met succes werden gerealiseerd;
(ii) dat ik inlichtingen heb ingewonnen over de beperkingen die van toepassing
zouden kunnen zijn op de terbeschikkingstelling van dit Prospectus aan mijzelf en/of
op de aanvaarding van het Openbare Overnamebod door mijzelf in elk bevoegd
rechtsgebied en ik bevestig dat ik me naar al die beperkingen heb geschikt;
(iii) dat ik handel hetzij (i) in eigen naam en voor eigen rekening of (ii) als
gevolmachtigde voor een andere persoon, in welk geval ik verzeker dat ik beschik
over een geldige volmacht of over een volmacht tot discretionaire belegging van de
betrokkene;
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(iv) dat ik akte neem van het feit dat, om geldig te zijn, dit Aanvaardingsformulier,
behoorlijk ingevuld en ondertekend in twee exemplaren, evenals elke volmacht of elk
ander document die (dat) vereist is, moet worden afgegeven – door mijzelf, mijn
agenten of door de financiële tussenpersonen die ik daartoe heb gemachtigd – tijdens
de kantooruren en vóór 16.00 uur (Brusselse tijd) op 5 maart 2014 of op de latere
datum die zal worden gepubliceerd, in geval van verlenging van de
Aanvaardingsperiode, in een kantoor van de Loketbank;
(v) dat ik akte neem van het feit dat de aanvaarding van het Openbaar Overnamebod
geen kosten zal meebrengen voor de houders van Aandelen die hun Aandelen aan de
Loketbank zullen aanbieden, dat de eventuele taks op de beursverrichtingen door AvH
zal worden gedragen en dat ik alle overige kosten zal moeten dragen die andere
financiële tussenpersonen op wie ik een beroep doe, zullen vorderen; en
(vi) dat ik alle informatie heb gekregen die noodzakelijk is om met kennis van zaken
mijn beslissing te kunnen nemen met betrekking tot het Openbaar Overnamebod.
Ik vraag hierbij dat de Biedprijs die overeenkomt met de bovenvermelde Aandelen op
het
krediet
wordt
gestort
van
mijn
rekening
IBAN
............…….....….......................……..........…. BIC .....….......................… die ik heb
geopend bij de volgende bank: …………….....……….....…………en dit op de datum
van de betaling zoals bedoeld in Afdeling 7.8 (d) van het Prospectus.
De begrippen aangeduid met een hoofdletter in dit Aanvaardingsformulier hebben,
behoudens andersluidende bepaling, dezelfde betekenis als in het Prospectus.
Ondertekend in twee exemplaren te (plaats)……............................…………., op
(datum)………………………………..
--------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------Handtekening van de aanbrenger van de Aandelen:

Naam:
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BIJLAGE 2 – LIJST VAN KRUISVERWIJZINGEN
Artikel van bijlage 1 bij het Koninklijk
Besluit OBA
2.2.1 Financiële informatie m.b.t. de
Bieder
Enkelvoudige jaarrekening van AvH per
31 december 2012
Geconsolideerde jaarrekening van AvH
per 31 december 2012
Geconsolideerde tussentijdse staat van
AvH per 30 juni 2013
3.3.1 Financiële informatie m.b.t. de
Doelvennootschap
Enkelvoudige jaarrekening van CFE per
31 december 2012
Geconsolideerde jaarrekening van CFE
per 31 december 2012
Geconsolideerde tussentijdse staat van
CFE per 30 juni 2013

Referentie

Jaarverslag 2012, pp. 168 en volgende.
Jaarverslag 2012, pp. 116 en volgende.
Halfjaarlijkse resultaten 2013.

Jaarverslag 2012, p. 38.
Jaarverslag 2012, pp. 30 en volgende.
Halfjaarlijks financieel verslag per 30
juni 2013.
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BIJLAGE 3 – MEMORIE VAN ANTWOORD

De Franstalige versie van deze Memorie van Antwoord werd
door de FSMA goedgekeurd op 4 februari 2014, overeenkomstig
artikel 28, § 3, van de Wet OBA. De Memorie van Antwoord is
opgesteld in het Frans. Onder de verantwoordelijkheid van CFE is
een vertaling in het Nederlands en in het Engels gemaakt. In het
geval van eventuele afwijkingen tussen deze versies, zal de
Franse versie voorrang hebben.
De Memorie van Antwoord is eveneens in een elektronische
versie beschikbaar, inclusief de Franse versie van dit document,
op de website van de Vennootschap: www.cfe.be.
De aandeelhouders van de Vennootschap kunnen gratis een
gedrukt exemplaar van de Memorie van Antwoord verkrijgen,
inclusief de Franse versie van dit document, door een schriftelijk
verzoek met gewone post te sturen naar de Vennootschap, op het
adres van haar maatschappelijke zetel, Herrmann-Debrouxlaan,
40-42, te 1160 Oudergem.
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"AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE"
in het Frans "COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE"
afgekort "CFE"
naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: Oudergem (1160 Brussel)
Herrmann-Debrouxlaan, 40-42
Rechtspersonenregister Brussel
Ondernemingsnummer: 0400.464.795
_____________

VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN
DOOR ACKERMANS & VAN HAAREN
OP ALLE DOOR CFE UITGEGEVEN AANDELEN
DIE NOG NIET IN HET BEZIT ZIJN VAN DE BIEDER
MEMORIE VAN ANTWOORD
VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN CFE
___________

I.

INLEIDING
Op 19 september 2013 hebben de naamloze vennootschap Ackermans & van
Haaren, met maatschappelijke zetel Begijnenvest 113 te 2000 Antwerpen en
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0404.616.494 (RPR Antwerpen) (de "Bieder" of "AvH") en de naamloze
vennootschap naar Frans recht Vinci ("Vinci"), handelend voor eigen rekening en
voor rekening van haar dochtervennootschap Vinci Construction S.A.S. een
overeenkomst (de "Overeenkomst") gesloten over de verwerving door AvH van
de exclusieve controle over CFE (hierna ook de "Vennootschap"), omvattend:
(i) de onderhandse verwerving door AvH van 3.066.440 aandelen, die toen
23,42% van het kapitaal van CFE vertegenwoordigden, tegen de prijs van 45 euro
per aandeel (de "Initiële Verwerving") en
(ii) de inbreng door AvH in CFE van haar deelneming van 50% (namelijk
2.256.450 aandelen) in de naamloze vennootschap Dredging, Environmental &
Marine Engineering (hierna "DEME"), in ruil voor de uitgifte door CFE van
12.222.222 nieuwe aandelen tegen de prijs van 45 euro per aandeel, in het kader
van een kapitaalverhoging die door de buitengewone algemene vergadering van
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CFE moest worden goedgekeurd (de "Kapitaalverhoging" en samen met de
Initiële Verwerving de "Controleverwerving"). De totstandkoming van deze
Overeenkomst werd op dezelfde datum bekendgemaakt door middel van een
persbericht uitgaande van AvH en Vinci.
De buitengewone algemene vergadering van CFE heeft op 13 november 2013 de
Kapitaalverhoging goedgekeurd, onder de twee opschortende voorwaarden
waaraan de daadwerkelijke Controleverwerving was onderworpen. Nadat deze
opschortende voorwaarden waren voldaan, werd er op 24 december 2013
overgegaan tot de effectieve realisatie van de Controleverwerving .
Hieruit volgt dat AvH 15.288.662 aandelen van CFE bezit die 60,39% van het
kapitaal van CFE vertegenwoordigen, dus meer dan 30% van de aandelen met
stemrecht die CFE heeft uitgegeven. Overeenkomstig artikel 5 van de wet van 1
april 2007 op de openbare overnamebiedingen (hierna de "Wet OBA") en artikel
50 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare
overnamebiedingen (hierna het "Koninklijk Besluit OBA") dient AvH dus een
openbaar overnamebod (het "Bod") uit te brengen op alle door CFE uitgegeven
effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht, die nog niet in het
bezit zijn van AvH of van verbonden personen, namelijk 10.025.820 aandelen die
39,61% van het kapitaal van CFE vertegenwoordigen.
AvH heeft op 16 januari 2014 de door artikel 5 van het Koninklijk Besluit OBA
voorgeschreven kennisgeving ingediend bij de FSMA. De FSMA heeft op 17
januari 2014 het door de Bieder opgestelde ontwerpprospectus (hierna het
"Prospectus") aan de Vennootschap overhandigd.
De raad van bestuur van de Vennootschap (hierna de "Raad") heeft op 22 januari
2014 vergaderd om het Prospectus te onderzoeken en onderhavige memorie van
antwoord (hierna de "Memorie van Antwoord") op te stellen, overeenkomstig
artikelen 22 tot 30 van de Wet OBA en artikelen 26 tot 29 van het Koninklijk
Besluit OBA. Alle bestuurders van de Vennootschap waren op deze vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd. De finale versie van de Memorie van Antwoord
werd aangepast aan de laatste versie van het Prospectus die de Vennootschap
ontvangen heeft.
Tenzij anders vermeld in onderhavige Memorie van Antwoord, hebben de
woorden en uitdrukkingen die in deze Memorie van Antwoord met een
hoofdletter worden geschreven de betekenis die er in het Prospectus aan wordt
gegeven.
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II.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD

De Raad is momenteel als volgt samengesteld:
- C.G.O NV, vertegenwoordigd door Philippe Delaunois, Voorzitter van de raad
van bestuur;
- Renaud Bentégeat, Gedelegeerd Bestuurder;
- Alain Bernard, Niet-uitvoerend Bestuurder, benoemd op voordracht van AvH;
- Luc Bertrand, Niet-uitvoerend Bestuurder, benoemd op voordracht van AvH;
- John-Eric Bertrand, Niet-uitvoerend Bestuurder, benoemd op voordracht van
AvH;
- Piet Dejonghe, Niet-uitvoerend Bestuurder, benoemd op voordracht van AvH;
- Koen Janssen, Niet-uitvoerend Bestuurder, benoemd op voordracht van AvH;
- Jan Suykens , Niet-uitvoerend Bestuurder, benoemd op voordracht van AvH;
- Christian Labeyrie, Niet-uitvoerend bestuurder, benoemd op voordracht van
Vinci;
- Consuco NV, vertegenwoordigd door Alfred Bouckaert, Onafhankelijk
Bestuurder;
- Philippe Delusinne, Onafhankelijk Bestuurder;
- Ciska Servais SPRL, vertegenwoordigd door Ciska Servais, Onafhankelijk
Bestuurder;
- Jan Steyaert, Onafhankelijk Bestuurder.

III. BESCHRIJVING VAN HET BOD
Het Bod is een verplicht bod dat wordt uitgebracht overeenkomstig artikel 5 van
de Wet OBA en hoofdstuk III van het Koninklijk Besluit OBA. Het is
onvoorwaardelijk.
Het Bod wordt in contanten vergoed. De Biedprijs per aandeel (coupons nr. 7 en
volgende aangehecht) bedraagt 45 euro.
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Het Bod heeft betrekking op alle door CFE uitgegeven aandelen die nog niet in het
bezit zijn van de Bieder of met hem verbonden personen, namelijk 10.025.820
aandelen (de "Aandelen"). De Aandelen zijn genoteerd op NYSE Euronext Brussels
onder de code ISIN BE0003883031. CFE heeft geen andere effecten uitgegeven met
stemrecht of die toegang geven tot stemrecht. CFE heeft geen rechten uitgegeven die
hun houders in staat stellen aandelen te verwerven.

Uit het Prospectus blijkt dat Vinci zich ertoe heeft verbonden om de 3.066.460
Aandelen van het kapitaal van CFE die zij op de datum van dit Prospectus nog
bezit niet volledig of gedeeltelijk in het Bod (of in een tegenbod of hoger bod) in
te brengen en niet aan een derde over te dragen tot het einde van de
Aanvaardingsperiode van het Bod. Hieruit volgt dat AvH maximaal 6.959.360
Aandelen (namelijk 27,5% van het kapitaal van CFE) effectief zou kunnen
verwerven, zodat haar deelneming in CFE maximaal 87,89% zou bedragen.
De Aanvaardingsperiode loopt van 11 februari 2014 tot 5 maart 2014 om 16 uur
CET. Overeenkomstig artikel 35, 1°, van het Koninklijk Besluit OBA, gelezen in
samenhang met artikel 57 van hetzelfde besluit, moet een openbaar overnamebod
verplicht worden heropend indien de bieder en/of de personen die met hem
verbonden zijn ten minste 90% van de 10.025.820 Aandelen komen aan te
houden. In het Prospectus vestigt de Bieder de aandacht van de Aandeelhouders
op het feit dat in dit geval, aangezien Vinci zich ertoe heeft verbonden haar
Aandelen niet in het Bod aan te bieden (zie supra), deze drempel van 90% niet zal
worden bereikt.
De Bieder geeft in het Prospectus te kennen dat hij niet de intentie heeft om na het
Bod de schrapping van de aandelen uit de notering op Euronext Brussels te
vragen of om een openbaar overnamebod uit te brengen, overeenkomstig artikelen
42 en 43 van het Koninklijk Besluit OBA, gelezen in samenhang met artikel 57
van hetzelfde besluit en/of artikel 513 van het Wetboek van Vennootschappen.

IV. ONDERZOEK VAN HET PROSPECTUS
De Raad heeft het Prospectus onderzocht overeenkomstig artikel 24 van de Wet
OBA en artikel 26 van het Koninklijk Besluit OBA. De Raad formuleert geen
opmerkingen bij het Prospectus.

V.

BEOORDELING VAN HET BOD
Volgens artikel 24 van de Wet OBA en artikel 28 van het Koninklijk Besluit
OBA heeft de Raad de gevolgen onderzocht van de uitvoering van het Bod voor
het geheel van de belangen van de Vennootschap, de houders van de door de
Vennootschap uitgegeven aandelen, de schuldeisers en het personeel.
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A.

Gevolgen van de uitvoering van het Bod voor de belangen van de
aandeelhouders van CFE
Zoals vermeld in Afdeling I supra, volgt het Bod op een Overeenkomst die op 19
september 2013 werd afgesloten tussen AvH en Vinci over (i) de verwerving door
AvH van 3.066.440 aandelen, die op deze datum 23,42% van het kapitaal van
CFE vertegenwoordigden, tegen de prijs van 45 euro per aandeel en (ii) de
inbreng in natura door AvH in CFE van haar deelneming van 50% in DEME, in
ruil voor de uitgifte door CFE van 12.222.222 nieuwe aandelen tegen de prijs van
45 euro per aandeel.
Na de uitvoering van deze twee transacties, op 24 december 2013, bezit CFE de
exclusieve controle over DEME, waarvan zij direct en indirect de enige
aandeelhouder is, en bezit AvH de exclusieve controle over CFE, waarin zij een
deelneming van 60,39% houdt.
AvH geeft in het Prospectus (p. 11) te kennen dat de Biedprijs van 45 euro per
Aandeel "gebaseerd is op een met Vinci overeengekomen prijs in het kader van de
Overeenkomst tussen Vinci en de Bieder, en die krachtens de reglementaire
bepalingen inzake de prijs van een verplicht bod de Biedprijs wordt (zie meer
bepaald artikel 53 van het Koninklijk Besluit OBA)".
AvH verklaart: "Het belangrijkste voordeel van het Bod voor de Aandeelhouders is
de Biedprijs en het Bod biedt de Aandeelhouders bovendien uitzicht op onmiddellijke
liquiditeit (punt 6.4 van het Prospectus). AvH geeft eveneens te kennen: "met een
stabiele meerderheidsaandeelhouder op lange termijn, zoals AvH, zal CFE haar
nationale en internationale activiteiten verder kunnen ontwikkelen, desgevallend in
het spoor van DEME, en zal ze kunnen genieten van de synergiemogelijkheden tussen
enerzijds de dochtervennootschappen van CFE actief in de bouw en anderzijds
DEME of de dochtervennootschappen van AvH actief in de bouw-en vastgoedsector.
AvH heeft op dit ogenblik echter nog geen concrete vormen van synergie
geïdentificeerd of gekwantificeerd" (punt 6.4).

AvH bezit al de exclusieve controle over CFE, waarin zij een deelneming van
60,39% heeft. Een succesvol Bod zal dus voor de aandeelhouders van CFE die
hun Aandelen niet in het Bod zouden aanbieden, als enig gevolg hebben dat het
volume van de deelneming die AvH al houdt groter zal worden en de drempel van
75% of 80% zou kunnen overschrijden. In dat geval zal AvH een deelneming
bezitten die haar in staat zal stellen om op de beslissingen van de algemene
vergadering van CFE een doorslaggevende invloed uit te oefenen aangaande elke
beslissing die overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen moet worden
goedgekeurd met een aantal stemmen dat gelijk is aan of hoger dan een van deze
percentages, met inachtneming dat het blijkt uit het Prospectus (punt 7.9.d) dat
Vinci zich heeft verbonden om, binnen bepaalde limieten, haar deelneming in het
kapitaal van CFE niet tot meer dan 70% te verhogen (in het kader van het Bod of
daarbuiten) zonder haar deelneming binnen de 12 daaropvolgende maanden naar
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of onder deze drempel terug te brengen. Deze verbintenis, die bedoeld is om de
liquiditeit van de aandelen van CFE te verzekeren zolang Vinci er een beduidend
aantal van bezit, geldt voor een periode van drie jaar vanaf 24 december 2013 (die
desgevallend in gezamenlijk akkoord kan worden hernieuwd). Ze zal echter
onmiddellijk ophouden te bestaan zodra Vinci minder dan 10% van de aandelen
van CFE bezit.
De aandeelhouders die hun Aandelen in het Bod zouden aanbieden, zullen
daardoor afzien van de door AvH aangekondigde vooruitzichten, zoals
beschreven in bovenstaande bewoordingen en in Afdeling D hierna. In ruil voor
de inbreng van hun Aandelen in het Bod, zullen zij contanten ontvangen die
overeenkomen met de Biedprijs maal het aantal aandelen, met inachtneming dat
de Biedprijs op het ogenblik van onderhavige Memorie van Antwoord lager is
dan de beurskoers. De Raad kan elke aandeelhouder van CFE tot wie het Bod
wordt gericht alleen aanraden zijn Aandelen wel of niet in het Bod aan te bieden
afhankelijk van zijn eigen beleggingsstrategie.
B.

Gevolgen van de uitvoering van het Bod voor de belangen van de
schuldeisers van de Vennootschap
Op basis van de informatie van het Prospectus en de voorwaarden van het Bod,
meent de Raad dat de uitvoering van het Bod geen negatieve gevolgen zou mogen
hebben voor de belangen van de schuldeisers van de Vennootschap.

C.

Gevolgen van de uitvoering van het Bod voor de belangen van het personeel
van de Vennootschap
Op basis van de informatie van het Prospectus, meent de Raad dat de uitvoering
van het Bod en de strategie die eruit zou moeten voortvloeien geen negatieve
gevolgen zou mogen hebben voor de belangen van de personeelsleden van de
Vennootschap en van haar dochtervennootschappen.
De Raad merkt met betrekking tot dit punt op dat de Bieder in het Prospectus
verklaart dat hij op dit ogenblik niet de intentie heeft om andere wijzigingen aan
te brengen aan de samenstelling van de raad van bestuur dan de wijzigingen
besloten door de buitengewone algemene vergadering van CFE gehouden op 13
november 2013 (met ingang op de datum van de effectieve realisatie van de
verwerving , namelijk op 24 december 2013) "de directie of het personeel van
CFE te herstructureren of hun arbeidsvoorwaarden te wijzigen" en dat “het
toekomt aan de raad van bestuur van CFE om de algemene evolutie van de
conjunctuur in de verschillende disciplines van CFE te blijven volgen en zijn
beleid hieraan aan te passen” (punt 6.3 van het Prospectus).
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D.

Standpunt van de Raad met betrekking tot de strategische plannen van de
Bieder en de gevolgen van het Bod voor de belangen van de vennootschap
CFE
De Raad leert uit het Prospectus dat de belangrijkste doelstelling van AvH in het
kader van de Verwerving van Controle erin bestond "DEME, een vennootschap
dat steeds één van de strategische deelnemingen van AvH is geweest, weer onder
één strategische leiding te brengen" (punt 6.2).
Wat de intenties van de Bieder betreft, merkt de raad op dat Afdeling 6.3 van het
Prospectus het volgende verklaart:
- "Dankzij de Verwerving van Controle heeft AvH niet alleen de exclusieve
controle over DEME verkregen, een van haar strategische deelnemingen, maar
ook de zeggenschap verworven over de activiteiten van CFE in verscheidene
bouwactiviteiten".
- "AvH wenst CFE en DEME te ondersteunen met het oog op de rendabele
ontwikkeling van hun activiteiten, waarbij gestreefd wordt naar de instandhouding
van een sterke balans op lange termijn teneinde het hoofd te kunnen bieden aan
de economische cycli”.

- "AvH heeft momenteel niet de intentie de activiteiten van CFE en DEME te
wijzigen of te herstructureren".
- "De raad van bestuur van CFE zal in overleg met het management de
strategische oriëntatiùes van CFE opnieuw onderzoeken, met name in het licht
van de eventuele synergiemogelijkheden met de groep Ackermans & van Haaren,
van de algemene evolutie van de conjunctuur in de verschillende activiteiten van
CFE en van haar strategische positie".
- "AvH heeft op dit ogenblik niet de intentie om de raad van bestuur, de directie of
het personeel van CFE te herstructureren of hun arbeidsvoorwaarden te
wijzigen".
- "De Aandeelhouders mogen et niet van uitgaan dat het historische
dividendbeleid noodzakelijkerwijs in de toekomst zal worden voorgezet. Aangezien
AvH een strategische investeerder is, wordt haar investering in CFE niet uitsluitend
gemotiveerd door verwachtingen inzake jaarlijkse dividenduitkeringen. (...)
Desalniettemin zal AvH het toekomstige dividendbeleid evalueren in het licht van de
financiële situatie en de perspectieven van de Doelvennootschap en van haar
belangrijkste deelneming, DEME, rekening houdend met de recurrentie van de
operationele cash flows, de investeringsbehoeften, de evolutie van de behoeften
inzake werkkapitaal en de strategische keuzen die door de raad van bestuur van CFE
en DEME worden bepaald".

118

- AvH wenst "dat de Aandeelhouders ervoor opteren om betrokken te blijven bij het
industriële project van CFE rond (a) een versterkte deelneming in DEME (100%), (b)
de bouw- en vastgoedsectoren en (c) de synergiemogelijkheden die tussen de twee
activiteiten kunnen worden gecreëerd. AvH heeft op de datum van dit Prospectus dus
niet de intentie alle aandelen van de Vennootschap te verwerven".

Gezien de informatie verleend in het Prospectus, meent de Raad dat hij geen
opmerkingen kan formuleren waaruit zou blijken dat het Bod en/of de intenties
van de Bieder strijdig zouden zijn met de belangen van de Vennootschap, haar
aandeelhouders, haar schuldeisers of haar personeel.

VI. AANDELEN IN HET BEZIT VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN
BESTUUR EN VAN DE PERSONEN DIE ZIJ FEITELIJK
VERTEGENWOORDIGEN
Op de datum van de Memorie van Antwoord zijn de leden van de raad van
bestuur en de personen die zij feitelijk vertegenwoordigen:
- Philippe Delaunois: 1.020 aandelen van CFE;
- Renaud Bentégeat: 1.020 aandelen van CFE;
- Alain Bernard: 3.195 aandelen van CFE;
- Luc Bertrand, John-Eric Bertrand, Piet Dejonghe, Koen Janssen en Jan
Suykens vertegenwoordigen feitelijk AvH, die 15.288.662 aandelen van CFE
bezit;
- Christian Labeyrie vertegenwoordigt feitelijk Vinci, die 3.066.460 aandelen
van CFE bezit.
Zoals boven vermeldt, heeft Vinci zich er in de Overeenkomst toe verbonden de
3.066.460 aandelen van CFE die zij bezit niet volledig of gedeeltelijk in te
brengen in het Bod. Vinci heeft dus niet de intentie deze aandelen in het Bod in te
brengen. Aangezien AvH de Bieder is, zijn de aandelen die zij bezit geen
voorwerp van het Bod en zullen ze dus niet in het Bod worden ingebracht. De
heren Delaunois, Bentégeat en Bernard hebben niet de intentie de voornoemde
aandelen van CFE in te brengen in het Bod.

VII. TOEPASSING VAN GOEDKEURINGSCLAUSULES EN
VOORKOOPRECHTEN
De statuten van de Vennootschap bevatten geen goedkeuringsclausules of
voorkooprechten.
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VIII. INFORMATIE VAN HET PERSONEEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikelen 42 en volgende van de Wet OBA heeft de Raad de
ondernemingsraad van de Vennootschap geïnformeerd over de bekendmaking en
de voorwaarden van het Bod.
Het standpunt van de ondernemingsraad over het Bod zal bij het Prospectus
worden gevoegd.

IX. VARIA
A.

Verantwoordelijke persoon
CFE, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, is verantwoordelijk voor de
informatie vervat in deze Memorie van Antwoord.
CFE verklaart dat, voor zover het de Vennootschap bekend is, de gegevens van de
Memorie van Antwoord in overeenstemming zijn met de werkelijkheid op datum
van deze Memorie van Antwoord en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan
de vermelding haar strekking zou wijzigen. De Vennootschap en de Raad
aanvaarden geen andere verantwoordelijkheid met betrekking tot de Memorie van
Antwoord. De Vennootschap en de Raad aanvaarden geen verantwoordelijkheid
met betrekking tot het Prospectus.

B.

Goedkeuring van de Memorie van Antwoord door de FSMA
De Franstalige versie van deze Memorie van Antwoord werd door de FSMA
goedgekeurd op 4 februari 2014, overeenkomstig artikel 28, § 3, van de Wet
OBA.
Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit
van het Bod.

C.

Terbeschikkingstelling van de Memorie van Antwoord
De Memorie van Antwoord is opgesteld in het Frans. Onder de
verantwoordelijkheid van CFE is een vertaling in het Nederlands en in het Engels
gemaakt. In het geval van eventuele afwijkingen tussen deze versies, zal de
Franse versie voorrang hebben.
De Memorie van Antwoord wordt bij het Prospectus gevoegd.
De Memorie van Antwoord is eveneens in een elektronische versie beschikbaar
op de website van de Vennootschap: www.cfe.be.
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De aandeelhouders van de Vennootschap kunnen gratis een gedrukt exemplaar
van de Memorie van Antwoord verkrijgen door een schriftelijk verzoek met
gewone post te sturen naar de Vennootschap, op het adres van haar
maatschappelijke zetel, Herrmann-Debrouxlaan, 40-42, te 1160 Oudergem.
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BIJLAGE 4 – STANDPUNT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE
DOELVENNOOTSCHAP

“Wij betreuren dat wij het prospectus enkel in het Frans hebben kunnen raadplegen.
Immers, niet alle leden van de Ondernemingsraad hebben de tekst in hun moedertaal
kunnen onderzoeken.
Niettemin maken wij op heden ons advies aangaande het prospectus over :
Met de verwerving van de controle beoogt Ackermans & van Haaren DEME, waarvan
de sector groeiperspectieven biedt op lange termijn, onder één strategische leiding te
brengen.
Ackermans & van Haaren heeft de Ondernemingsraad in kennis gesteld van haar
intentie om DEME en CFE te steunen met het oog op een rendabele ontwikkeling van
hun activiteiten. Ackermans & van Haaren heeft op dit ogenblik niet de intentie om te
wijzigen of te herstructureren noch om de arbeidsvoorwaarden van CFE en DEME te
wijzigen.
Ackermans & van Haaren is reeds aanwezig in de bouw- en vastgoedsector en het
komt toe aan de raad van bestuur van CFE om de strategisch beleidslijnen te
heronderzoeken.”
Opgemaakt te Brussel op vrijdag 24 januari 2014
Dina Wouters
Secretaris van de buitengewone vergadering van de Ondernemingsraad
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BIJLAGE 5 – PROGNOSES VAN DE FINANCIËLE ANALISTEN

Tabel 3: Geconsolideerde prognoses van de analisten inzake omzet, EBITDA en EBIT (in miljoen €)
ABN Amro
2013E
2014E
2015E
ING
2013E
2014E
2015E
KBC Securities
2013E
2014E
2015E
Petercam
2013E
2014E
2015E
Historische gegevens
2012A
H1 2013A
Consensus (gebaseerd op het gemiddelde)
2013E
2014E
2015E

Omzet

EBITDA

EBIT

2.016
2.066
2.121

196
232
243

72
107
117

2.228
2.287
2.342

216
256
282

83
118
137

2.119
2.080
n.b.

210
219
n.b.

n.b.
n.b.
n.b.

2.030
2.177
n.b.

214
246
n.b.

84
122
n.b.

1.898
1.083

199
87

81
19

2.098
2.152
2.232

209
238
262

80
116
127

Bron: ING (27/08/2013), KBCS (28/08/2013), Petercam (21/08/2013) en ABN Amro (8/08/2013).

124

