Uitbetaling van
het dividend

Terhulpen, 23 april 2010
“De Algemene Vergadering stemde unaniem voor de uitkering van een ongewijzigd dividend
van € 2,6 bruto.

Dit dividend zal uitbetaald worden vanaf 29 april 2010. De financiële
dienstverlening van Atenor Group wordt verzorgd door Bank Degroof
(belangrijkste betalingsagent), Dexia Bank (co-domicile) of elke andere financiële
instelling.
Ex date dividend
Record date dividend
Uitbetaling dividend

26 april 2010
28 april 2010
29 april 2010

De uitbetaling aan de aandeelhouders op naam zal gebeuren via
bankoverschrijving vanaf 29 april 2010.

Zowel het geboekte positieve resultaat van € 7,3 miljoen in een moeilijke economische en
financiële context als de financiële gezondheid van de groep en de kwaliteit van de portefeuille
van projecten in ontwikkeling lieten toe om ook dit jaar het regelmatige en aantrekkelijke
vergoedingsbeleid voort te zetten dat Atenor al jarenlang voert.“

Ter herinnering - Praktische voorwa arden:

Stéphan SONNEVILLE s.a., Gedelegeerd Bestuurder

Conform de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van
28 april 2006 worden effecten aan toonder sinds 1 januari 2008 automatisch
omgezet in gedematerialiseerde effecten. Enkel gedematerialiseerde effecten
of effecten op naam blijven bestaan en genieten alle rechten.

Evolutie van het dividend (in euro)
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Dienovereenkomstig zal het dividend uitbetaald worden op een bankrekening.
Om het dividend uitbetaald te krijgen, dienen de houders van alle andere
effecten (vroegere effecten van Atenor voor splitsing of prios) deze om te
zetten in aandelen op naam door contact op te nemen met Atenor Group, hetzij
in gedematerialiseerde effecten bij de financiële instelling van hun keuze.

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.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. Sidney D. Bens, C.F.O. - Tel. 02/387.22.99 - E-mail : info@atenor.be - www.atenor.be
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Ongewijzigd dividend: € 2,6 bruto
Voorwaarden voor de betaalbaarstelling

De Gewone Algemene Vergadering van 23 april 2010 besloot om een
bruto dividend van 2,60 euro per aandeel uit te betalen, in totaal goed voor
13,10 miljoen euro. Dit dividend biedt een bruto rendement van 6,49% op basis
van de slotkoers van 40,09 euro op 22 april 2010.
Dit dividend, na aftrek van roerende voorheffing (RV), bedraagt:
1,95 euro per gewoon aandeel (25% RV)
2,21 euro per aandeel met VVPR-strip (15% RV).

