OPTIONEEL DIVIDEND: 82,11 % VAN DE AANDEELHOUDERS KIEST DIVIDEND IN AANDELEN
KAPITAALVERHOGING VAN 6,47 MILJOEN EURO

Terhulpen, 22 mei 2014
Zoals aangekondigd tijdens de Algemene Vergadering van 25 april 2014, hadden de aandeelhouders van ATENOR
GROUP de mogelijkheid om te opteren voor van nieuwe aandelen in ruil voor hun bruto dividendrechten van € 2
voor het boekjaar 2013. 82,11 % van de aandeelhouders, inclusief alle referentieaandeelhouders, hebben beslist
om hun dividendrechten in te brengen in ruil voor nieuwe aandelen, in plaats van dividenden in contanten te
ontvangen.
Dit succes versterkt opnieuw de trouw van onze aandeelhouders, door hen de kans te bieden om in te tekenen op
nieuwe aandelen tegen een aantrekkelijke prijs. Het draagt ook bij tot de versterking van de financiële soliditeit
en het vertrouwen van onze aandeelhouders in de strategie van de groep.
Dit optionele dividend laat toe om op 26 mei 2014 het kapitaal van ATENOR GROUP te verhogen ten belope van
6,47 miljoen euro door 205.346 nieuwe aandelen te creëren.
Deze nieuwe aandelen zullen vanaf 28 mei 2014 noteren op en toegelaten worden tot de NYSE Euronext Brussel.
Vanaf deze datum zal ook het dividend in contanten betaald worden aan de aandeelhouders volgens de
modaliteiten gedefinieerd in de ‘Informatienota’ die op 25 april 2014 gepubliceerd werd op onze site.
Kennisgeving in overeenstemming met artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van
belangrijke deelnemingen (Transparantiewet).
Na de realisatie van de kapitaalverhoging van 26 mei 2014 zal het maatschappelijke kapitaal 51,11 miljoen euro
bedragen, vertegenwoordigd door 5.457.264 aandelen zonder nominale waarde, die elk stemrecht geven op de
Algemene Vergadering. Dit aantal aandelen zal dienst doen als noemer bij de berekening van het bereiken,
overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels. Ter herinnering: artikel 13 van de
statuten van ATENOR GROUP voorziet een extra drempel van 3 % bovenop de wettelijke drempels. De
aandeelhouders worden verzocht om – in voorkomend geval – over te gaan tot de vereiste kennisgevingen.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stéphan Sonneville s.a., CEO of Dhr. Sidney D. Bens, CFO.
 +32-2-387.22.99 - e-mail: 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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