Vergunning van het PREMIUM complex uitgereikt aan ATENOR GROUP
Terhulpen, 29 juni 2010

ATENOR GROUP heeft het genoegen u mee te delen dat de vergunning voor het PREMIUM complex op 24
juni 2010 werd toegekenddoor de Stad Brussel.
Dit grote gemengde stadsproject zal worden ontwikkeld langs het kanaal in de Noordruimte in Brussel,
tegenover het Koninklijk Pakhuis van Tour&Taxis. In totaal is het goed voor 1.972 m² winkels, 29.615 m²
kantoren en 48.435 m² woningen, waarvan 36.100 m² in een toren van 42 verdiepingen (140 meter hoog).
Dit wordt dus de hoogste woontoren van België en een van de hoogste in Europa.
Dit project is nu al een voorbeeld op het vlak van stadsvernieuwing en herontwikkeling naar een
duurzamere stad, meer bepaald door het gemengde functionele karakter en door de gebruikte
milieutechnieken.
De bouwwerken gaan zo snel mogelijk van start en op het eind van de zomer wordt er een persconferentie
gehouden om de laatste beelden en de maquette voor te stellen van dit project,dat zijn stempel zal
drukken op de Brusselse stedenbouw en op de ontwikkeling van ATENOR GROUP.
Financiële agenda:
Bekendmaking van de halfjaarresultaten:
Tussentijds bericht derde kwartaal 2010:
Bekendmaking van de jaarresultaten 2010:
Algemene vergadering 2010:

31 augustus 2010
19 november 2010
4 maart 2011
22 april 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.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. Stéphan Sonneville, Gedelegeerd Bestuurder of Dhr.
Sidney D. Bens, C.F.O.
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