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GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – TRANSPARANTIEVERKLARING 

OVERSCHRIJDING VAN DE DREMPEL 

 

 

Terhulpen, 12 januari 2011 

 

Conform artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 heeft ATENOR GROUP s.a. op 10 januari 2011 een 

transparantieverklaring opgesteld als gevolg van de overschrijding van de drempel van 3%. 

ATENOR GROUP bezat op 22.11.2010 151.175 eigen aandelen (zonder stemrecht) op een totaal van 

5.038.411 uitgegeven aandelen.  Momenteel beschikt ATENOR GROUP over 156.721 eigen aandelen 

(3,11%). 

 

De verworven eigen aandelen zijn bedoeld om de aandeeloptieplannen van 2007, 2008, 2009 en 

2010 voor de personeelsleden en medewerkers van de groep te dekken. 

 

ATENOR GROUP zal deze aankopen voortzetten in het kader van de goedkeuring van de Algemene 

Vergadering van 24.04.2009 die de toestemming aan de Raad van Bestuur verlengde om maximaal 

20% van het totaal van de uitgegeven eigen aandelen van de vennootschap te kopen of te 

vervreemden.  Deze toelating is geldig voor een periode van 5 jaar en vervalt op 24 april 2014. 

 

De volledige verklaring is terug te vinden op de internetsite www.atenor.be  

 

 

Financiële agenda: 

Bekendmaking van de jaarresultaten 2010:  1 maart 2011 

Algemene vergadering 2010:  22 april 2011 

Uitbetaling van het dividend (mits goedkeuring van de AV):  3 mei 2011 

Tussentijds bericht (eerste kwartaal) 19 mei 2011 

Bekendmaking van de halfjaarresultaten 2011:  31 augustus 2011 

Tussentijds bericht (derde kwartaal):  18 november 2011 
 
 

 

ATENOR GROUP is een vennootschap voor vastgoedpromotie met beursnotering op NYSE Euronext Brussels. Haar missie is 

erop gericht om via haar stedenbouwkundige en architecturale aanpak gepaste antwoorden te bieden op de nieuwe eisen 

die de evolutie van het stads- en beroepsleven stelt. In dit kader investeert ATENOR GROUP in vastgoedprojecten van 

formaat die beantwoorden aan strenge criteria inzake ligging, economische efficiëntie en respect voor het milieu.  

Reuters: ATE0.BR           -           Bloomberg: ATEB BB 
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