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Impact van de Covid-19-pandemie

In de context van deze wereldwijde gezondheidscrisis vormt de bescherming van de gezondheid van 
haar medewerkers, haar klanten en haar onderaannemers de absolute prioriteit van de groep CFE. 
CFE heeft in dit kader de noodzakelijke maatregelen getroffen, waaronder de tijdelijke stopzetting 
van vele bouwwerven in uitvoering, reisbeperkingen, telewerk, het strikt naleven van de regels 
inzake social distancing en het houden van vergaderingen op afstand. 

De activiteiten van DEME worden getroffen door de afzonderingsmaatregelen, de sluiting van 
grenzen en de verstoring van sommige toeleveringsketens. Deze maatregelen zullen een merkelijke 
impact hebben op zowel de omzet als het behalen van nieuwe opdrachten maar het is op vandaag 
onmogelijk om de financiële weerslag op de resultaten te becijferen. De verkoop van de participatie 
van 12,5% in Merkur Offshore blijft evenwel gepland voor het tweede kwartaal van 2020.

Bij Contracting werd de uitvoering van de bouwwerven in België en Luxemburg sinds 18 maart 
stopgezet, terwijl in Polen een beperkte activiteit in stand wordt gehouden. In de clusters 
Multitechnieken en Rail & Utilities zijn de projecten op enkele uitzonderingen na eveneens 
onderbroken. CFE Contracting verwacht slechts een zeer beperkte activiteit in het tweede kwartaal 
van 2020. Het heropstarten van de werken na de periode van afzondering, waarvan de duur vandaag 
ongekend is, zal waarschijnlijk slechts geleidelijk kunnen gebeuren.

BPI ondergaat eveneens de gevolgen van de pandemie, met onder meer vertragingen in de 
oplevering van de gebouwen, een tijdelijke terugval van de verdere verkoop en de onmogelijkheid 
om niet-dringende authentieke verkoopsakten te verlijden. 

De groep CFE beschikt over een omvangrijke liquiditeit: de som van de beschikbare liquide middelen 
en het niet-gebruikte deel van de bevestigde kredietlijnen bedroeg bijna 0,9 miljard euro op 31 
december 2019.

In deze uitzonderlijke situatie is het belangrijk dat de groep haar financiële middelen maximaal 
behoudt om de crisis te trotseren. Daarom heeft de raad van bestuur beslist om de algemene 
vergadering voor te stellen geen dividend uit te keren voor het boekjaar 2019. Voor zover de evolutie 
van de pandemie het mogelijk maakt, zal de raad van bestuur de bijeenroeping overwegen van een 
buitengewone algemene vergadering in het najaar om over de uitkering van een tussentijds dividend 
te beraadslagen.
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Hoewel de groep alles in het werk stelt om de schadelijke gevolgen van de pandemie te beperken, 
verwacht CFE in dit stadium een daling van haar omzet, haar kasstromen en haar resultaten in 2020, 
zonder de financiële impact op de rekeningen van de groep te kunnen becijferen. CFE zal de impact 
meedelen van zodra hij kan worden berekend.

De groep CFE blijft sterk en beschikt over heel veel troeven om zich te herstellen wanneer de 
gezondheidscrisis voorbij zal zijn.

Over CFE 

Het in 1880 opgerichte CFE is een Belgische industriële groep met activiteiten in drie verschillende
vakgebieden. Het eerste, de pool Baggerwerken, Milieu, Offshore en Infra activiteiten, wordt verzorgd 
door DEME, een 100%-filiaal en één van de wereldleiders in zijn specialiteit. DEME beschikt over 
een moderne, polyvalente vloot met de nieuwste technologie. Het tweede, de pool Contracting, 
omvat de activiteiten bouw, multitechnieken en spoor in België, Luxemburg en Polen. Het derde, de 
pool Vastgoedontwikkeling, groepeert de vastgoedprojecten die BPI in België, Luxemburg en Polen 
ontwikkelt.

De groep CFE telt momenteel meer dan 8.000 medewerkers en is op alle continenten aanwezig. 
CFE is op Euronext Brussel genoteerd en is voor 60,91 % in handen van Ackermans & van Haaren.

Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.cfe.be.
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Voor meer informatie, gelieve contact te nemen met:

- Piet Dejonghe, Gedelegeerd Bestuurder, tel. +32.2.661.13.19, piet_dejonghe@cfe.be
- Fabien De Jonge, Financieel en Administratief Directeur, tel. +32 2 661 13 12, fabien_de_jonge@cfe.be


