Persbericht
Nieuw project in Luxemburg voor ATENOR GROUP

Terhulpen, 14 september 2011

ATENOR GROUP kondigt de aankoop van het bedrijf HF Immobilier SA, eigenaar van de site van de voormalige
Brouwerij Henri Funck, rue de Neudorf in Luxemburg.
Deze verlaten industriële site met een oppervlakte van 7.600 m² zal worden gerenoveerd tot een geheel van
woningen en winkels, dat ongeveer 13.000 m² bovengrondse oppervlakte kan bieden, in een stijlvolle
combinatie van nieuwbouw en een verbouwing van de industriële gebouwen.
De site is bijzonder goed gelegen en gemakkelijk bereikbaar. Ze biedt een vlotte toegang tot het openbaar
vervoer, zowel wat het Stadscentrum als het Plateau van Kirchberg betreft. Ze zal mee verder ook bijdragen
tot de stedelijke vernieuwing van de woonwijk Neudorf.
Afhankelijk van de evolutie van het stedenbouwkundige proces zouden de werken tegen eind 2012 van start
kunnen gaan.
Na het succes dat al meer dan 10 jaar lang geboekt werd bij de bouw van de kantoorgebouwen IEK, PIXEL en
PRESIDENT op het Plateau van Kirchberg, vormt de start van dit nieuwe project een nieuwe fase in de
ontwikkeling van de activiteiten van ATENOR GROUP in het Groothertogdom Luxemburg. Het bevestigt haar
strategie om een aanwezigheid op lange termijn te handhaven op markten waar ze ervaring heeft opgedaan.

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 Stéphan Sonneville SA, CEO of Olivier Ralet BDM sprl,
Executive Officer.
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