Persbericht

ONDERZOEK NAAR DE KASGELDVENNOOTSCHAPPEN

Terhulpen, 3 oktober 2013
In het kader van de sinds meer dan tien jaar lopende onderzoeken naar de “kasgeldvennootschappen” heeft
de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Brussel op 2 oktober de verwijzing van 13 vennootschappen en
personen, waaronder ATENOR en zijn gedelegeerd bestuurder, naar de correctionele rechtbank bevestigd.
Een dergelijke beslissing tot doorverwijzing zegt niets over een eventuele schuld.
Ter herinnering, heeft het onderzoek betrekking op de verwerving door een groep investeerders en
tussenpersonen van 16 vennootschappen, waaronder de nv ERASMONDE, verkocht door ATENOR in 1998.
Achteraf is gebleken dat deze verwervende partijen de kasgelden van de verworven vennootschappen
verduisterd zouden hebben en dat ze verzaakt zouden hebben aan hun fiscale plichten.
We herinneren eraan dat er momenteel twee andere gelijkaardige dossiers worden onderzocht:
- in het dossier Migeotte, na een ontslag van rechtsvervolging dat in februari 2012 werd uitgesproken door
de Raadkamer van Turnhout, besloot de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Antwerpen in maart 2013
om de zaak door te verwijzen, met de opmerking echter dat de overschrijding van de redelijke termijn een
verzachtende omstandigheid vormt; deze beslissing is momenteel het voorwerp van een cassatieberoep,
dat werd ingeroepen door een van de andere 13 betrokken partijen;
- het dossier Ameno komt in oktober dit jaar voor de Raadkamer in Brussel.
Zoals ATENOR sinds de start van deze onderzoeken steeds heeft gezegd, menen ATENOR en haar
management, die volledig en in alle loyaliteit hebben meegewerkt aan de onderzoeken van de gerechtelijke en
belastingsinstanties, dat ze geen enkele fraude of inbreuk hebben gepleegd en ze hebben er alle vertrouwen in
dat hun goede trouw vastgesteld zal worden voor de rechtbank.
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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