Bericht
OOB VAN ATENOR GROUP
OP VASTGOEDCERTIFICATEN WESTLAND 1980

Terhulpen, 24 november 2010
Het openbaar overnamebod dat ATENOR lanceerde op de Vastgoedcertificaten Westland Shopping
Center is open sinds 3 november 2010.
ATENOR nam akte van de intentie van AG Real Estate Group Asset Management die (op 15 november
2010 werd bekendgemaakt) om een tegenbod op deze Certificaten te doen. Dit tegenbod is afkomstig van
een vennootschap van de groep die instaat voor het beheer van deze Certificaten en voor het beheer van
het Winkelcentrum, en wijst op de relevantie van het belang dat ATENOR aan deze operatie hecht. AG
Real Estate Group Asset Management maakte trouwens diezelfde dag bekend dat het van plan is om een
bod te lanceren op de Certificaten Westland 2004.
Conform de toepasselijke reglementering wordt de aanvaardingsperiode van het oorspronkelijke bod
dat ATENOR lanceerde automatisch verlengd tot het eind van het tegenbod. Het prospectus van AG Real
Estate Group Asset Management zal, na de goedkeuring van de CBFA, de duur ervan aangeven.
ATENOR onderzoekt welke verschillende opties ze nu heeft en zal een standpunt innemen na onderzoek
van het tegenbodprospectus zoals het door de CBFA wordt goedgekeurd.
Ter herinnering, de documenten met betrekking tot het Bod dat Atenor lanceerde (prospectus en
memories van antwoord) zijn terug te vinden op de site van ATENOR (www.atenor.be) en bij Bank
Degroof.

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

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stéphan Sonneville SA, CEO (vertegenwoordigd door
Dhr. Stéphan Sonneville) of Olivier Ralet BDM SPRL, Executive Officer (vertegenwoordigd door Dhr. Olivier
Ralet).
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