Bericht
Onderzoek naar de kasgeldvennootschappen

Terhulpen, 22 februari 2012
In het kader van de sinds meer dan tien jaar lopende onderzoeken naar de “kasgeldvennootschappen” heeft
de Raadkamer van Turnhout ATENOR GROUP en haar leidinggevenden die in de periode van de feiten in dienst
waren ontslagen van rechtsvervolging. ATENOR neemt met voldoening akte van deze beslissing.
Ter herinnering, in het kader van dit dossier had een grootschalig en langdurig (10 jaar) onderzoek, ingesteld
door een Onderzoeksrechter, betrekking op de overnames door het Belgische filiaal van de bank SOCIETE
GENERALE (Frankrijk) van 18 vennootschappen, waaronder de s.a. ENTREPRISES MIGEOTTE, verkocht door
ATENOR in 1999.
Later bleek dat deze vennootschap door SOCIETE GENERALE onmiddellijk werd doorverkocht aan beleggers,
die het geld ervan zouden hebben verduisterd en niet aan hun fiscale verplichtingen zouden hebben voldaan.
Na dit onderzoek werd er noch tegen ATENOR, noch tegen een van haar leidinggevenden een aanklacht
ingediend.
Het Parket vroeg de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank van een groot aantal vennootschappen en
personen waarvan de namen voorkwamen in het onderzoek, waaronder ATENOR en haar leidinggevenden.
Sinds het begin van deze onderzoeken hebben ATENOR en haar leidinggevenden in al hun berichten steeds
bevestigd dat ze geen enkele fraude of inbreuk hebben gepleegd met betrekking tot het fiscaal recht en het
vennootschapsrecht. Deze recente beslissing van de rechtbank bevestigt het standpunt van ATENOR.
Ter herinnering, in een soortgelijke procedure die loopt in Brussel heeft de Raadkamer beslist om ATENOR en
sommige van haar leidinggevenden door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Tegen deze beslissing
werd beroep aangetekend. ATENOR en haar leidinggevenden blijven er vertrouwen in hebben dat ook in deze
zaak de rechtbank erkent dat ze te goeder trouw hebben gehandeld.
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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