ONDERZOEK NAAR DE KASGELDVENNOOTSCHAPPEN
Terhulpen, 3 september 2014

ATENOR heeft vernomen dat de Raadkamer van Brussel heeft besloten om het dossier in verband met de
verkoop in 2000 van de n.v. D-Facto aan de Amerikaanse vennootschap Tensleep door te verwijzen naar de
Correctionele Rechtbank.
Een tiental natuurlijke of rechtspersonen, waaronder ATENOR, haar gedelegeerd bestuurder en haar
financieel directeur, zijn betrokken in dit dossier dat nu al enkele jaren loopt.
ATENOR wacht tot ze kennis heeft genomen van de tekst van de beslissing om met haar raadgevers na te
gaan of het opportuun is om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing.
We herinneren eraan dat er momenteel twee andere gelijkaardige, eveneens oude dossiers, hangende zijn
bij de rechtbanken van Brussel en Turnhout.
Zoals eerder werd gezegd, menen ATENOR en haar management dat ze geen enkele fraude of inbreuk
hebben gepleegd op het vlak van de fiscale wet en het vennootschapsrecht, dat ze volledig en in alle
loyaliteit hebben meegewerkt aan de onderzoeken van de gerechtelijke en belastinginstanties, en ze
hebben er dan ook alle vertrouwen in dat hun goede trouw vastgesteld zal worden door de rechtbank.
Verschillende recente beslissingen hebben trouwens geleid tot de vaststelling van de goede trouw van de
verkopers in soortgelijke gevallen.
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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 s.a., CEO of Dhr. Sidney D. Bens,
CFO.
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