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Markt. Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 270 mlljoen euro
K/w2016: 11

Verwachte kJw 2017: 9

KoerserschiI 12 maanden: ±7,5j3

Koersverschil sinds jaarbegin. ,-5
Dividendrendement: 425q

D
e winst die Atenor in het eerste
ha]fjaarhoekte, is sterk gestegen
creflnrer de i’erstc les maanden

van vorig jaar, met een klim van 6,65
16,75 miijoen euro 20,37 miIjoCn

euro over heel 2016). Bclangrijk is dat
tien van de zeventien proecten in de
portetemile tin totaal 610.00() vierkante
meter) aan dat rcsul[aat hehhen hijge—
dragen. De nagestreefde diversifica tic
werkt. loch komt veruit
de gTOOtSte hijdrage oit
Boedapest (Van
Greens) door de afron
ding van de verkoop
Vclfl de gehouwen A en
B. Atenor heeft ook
hvee nicuu’e huurovcr—
c’enkornstcn voor
deielfde e,ebouwen
afgesiotcn. I)e Werken aan blok I)
(]7.t)0t) vierkante meter) gaan verder
met de )plevenni in het eerste kwartaal

54,0 van 2011-i. Ruim 3000 vierkante meter
52,5 is al verhnurd. Find augustus vervierf
51.0 Aterior een nieuwe helangrijke site in

Boedapcst (cen terrein van 19.000 vier
kante meter longs dc f f unga ria—ring).

Centraai—Europa — zowel Boedapest

45 0 aIs Bockm est — is de absolute groeipool
van Atenor. In Bruse] wordt de groep
gerernd door de beperkte uppervlakte
Cfl VOOfol de mocizairte pR)Ced oie votir
het verkrijgen von vergunningen. Zo
wacht ze al tien jaar op een vergunning

52 5 ‘oor het project Victor een fiftyfifty pro
ject met CFE aa.r het Brusselse Zuidsto

45,0
tion. Met de vergunningen in Boedapest
gaat het veel sneller vooruit, en er zijn

30,0 meer kansen. Atenor is er al Iang met
eigen mensen aon’.vezig en het is uit—
gegroeid tut de helangrïjkste ontwik
keloar van de Hongaarse hootdstad. In
Boekarest zijn drie gehouwen van de
I lermes Business Campus verhuu rd
(72.(X)t)vierkante meter). I)e gobouwen
moeten in 2t)18 ut 2019 verkochtraken
en zullen dan ccii helangrijke bijdrage
aan het resultaat leveren. In Boedapest
en I3oekarest zijn ilog rendenienten van
7 procent en meer rnogelijk. Beide Cen
t;aal-Europese hoefdsteden kunnen
hinnen afzienhare tijd voor de groep
hclangrïker von1 en dan Bnissel.

Opvallcnd WciS ook het persbericht
begin jtili dat de vastgoedon twikkelaar
CCi1 site van 700() vierkantc meter heeft
verworvcn aan de oever VOfl de Seine
in Bezons (Parijs). tir is al ecu vergun—
ning voor ecn kantourgehouw voor een
hovengrondse oppervlakte van 32.500
vierkaiite meter, maar Atenor wil ecu
ni euwe vt’rgu nning aanvragen om de
duurzoine ontwikkelmg te optimalise—

ren. \“oor dc inkomsten
voorde restvanhetjaar
zijn onder meer de sLij-
gende huurinkornsten
uit Boekarest helnngrijk,
naast de verdere vcrko
pen in I3ergen (Au Fil
des Grands Prés, de wijk
van het nieuwe station),
in Ath (La Sticrerie) en

in Bru ssel (Polo tiu ni, Fou iza wijk naast
hetJustitiepaleis; en The One, het vroc—
gere Europa-project) en de ahverking
van fiel projert Port du Bon Dieu in
Narnen (er restte nog het kantorenpro
ject VOOT CBC’).

Ecu andere oplossing voor het moei—
lijke verwerven van vergunnhtgen is
ecu projeci kopen mét een vergunning.
Dat is het geval voor het Realex-kanto
renproject in de Europese wijk in I3rus-
sel. Al wcrd hesllst de lancering van het
project uit te steilen in afwachting van
ccii waarscliijiilijke pn)jcctoproep door
de Furopese instellungen.

Concbtsie
I)c porte fenîtte zit zeeer op kr,tis—
snelheid e;, is kiaur voor ecu atin toi
s terke fa nui. I)e an ;zdeellzo mtder nuig
zic’h tÏuiii ook veru’achten non t’en
verdere dIViflenClz’eriloÇzflg. iV’llicJit
it’ordt dot ecu jaariijksc toentnne
met 2 prccen t zoals lie! afgelopen
tioekjaar (2,04 euro bruto per non—
dccl).

ER ZIJN VEEL MEER
KANSEN IN

BOEDAPESI EN
BOEKARESI DAN IN

BRU SSEL.
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