Nieuwe vorderingen in 3 projecten
Terhulpen, 13 mei 2013
Aansluitend op de Trading Update die afgelopen 26 april 2013 werd gepubliceerd, informeert ATENOR GROUP over
de evolutie die 3 projecten de afgelopen dagen hebben gekend.
VACI GREENS - Vaci Corridor, Boedapest
In Boedapest werd voor het gebouw Vaci Greens A een eerste huurcontract afgesloten met het Amerikaanse bedrijf
Sykes, een dienstverlener in customer support. Het huurcontract heeft betrekking op 2.125 m² en start deze zomer,
van zodra de bouwwerken afgerond zijn.

TREBEL - Belliardstraat, Brussel
Op 30 april werd, na een wijziging van het project in het kader van de aanvraagprocedure, de stedenbouwkundige
vergunning uitgereikt voor het project Trebel, waarvoor een voorlopige verkoopovereenkomst werd gesloten met
het Europees Parlement. De afbraak- en bouwwerken zullen vanaf juni 2013 van start gaan.

LES ANCIENNES SUCRERIES - Ath
De stedenbouwkundige vergunning voor de renovatie van het historisch gebouw dat gelegen is op de site van Les
Anciennes Sucreries (voor 16 woningen en een crèche) werd op 3 mei uitgereikt. De werken en de
commercialisering starten vanaf juni 2013.

FINANCIËLE AGENDA
- Keuzedividend – Keuzeperiode
- Uitbetaling van het dividend
- Bekendmaking van de halfjaarresultaten 2013
- Tussentijds bericht (derde kwartaal 2013)
- Bekendmaking van de jaarresultaten 2013
- Algemene vergadering 2013

van 6 mei tot 22 mei 2013
30 mei 2013
27 augustus 2013
14 november 2013
10 maart 2014
25 april 2014

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stéphan Sonneville s.a., CEO of Dhr. Sidney D. Bens, CFO.
 +32-2-387.22.99 - courriel : info@atenor.be - www.atenor.be

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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