Persbericht

O VEREENKOMST

OVER DE VERKOOP VAN

B UZZCITY (L EUDELANGE - L UXEMBURG )

Terhulpen, 4 december 2018
ATENOR kondigt aan dat er een overeenkomst is bereikt voor de verkoop van het Luxemburgse project
BUZZCITY aan een vennootschap die zal worden opgericht door FIDENTIA BELUX INVESTMENTS.
Ter herinnering, in november 2017 sloot ATENOR een
overeenkomst voor de aankoop van een grond van bijna
1,3 ha in de ontwikkelingszone "Am Bann" in Leudelange
om er een kantoorproject te ontwikkelen.
Deze ontwikkeling bestaat uit een bruto oppervlakte van
ongeveer 16.300 m² en voorziet in de bouw van vier
kantoorgebouwen op een gemeenschappelijke sokkel. De
verschillende onderling verbonden gebouwen zullen zorgen
voor een uitstekende verbinding en flexibiliteit voor één of
meerdere huurders.
BUZZCITY is een strategische locatie voor internationale bedrijven omdat het ideaal gelegen is in een
van de economische expansiezones van de stad Luxemburg, dicht bij de verkeerswisselaar la Croix de
Cessange (snelwegen A4 en A6), op slechts enkele minuten van de hoofdstad en met een goede
verbinding naar België, Frankrijk en Duitsland.
De commercialisering van deze kantooroppervlakken werd opgestart op een zeer veelbelovende
markt.
Deze verkoop zal een gunstige invloed hebben op de resultaten van het lopende jaar en de twee
volgende boekjaren, zodat de geconsolideerde resultaten voor 2018 die ATENOR zal kunnen
voorleggen vergelijkbaar zijn met die van 2017.
FINANCIËLE AGENDA
Bekendmaking van de jaarresultaten 2018
Algemene Vergadering 2018
Tussentijds bericht eerste kwartaal 2019

11 maart 2019
26 april 2019
14 mei 2019

ATENOR is een vennootschap voor vastgoedpromotie met beursnotering op 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 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 SA, Gedelegeerd Bestuurder, of
William Lerinckx voor Probatimmo bvba, Executive Officer
 +32-2-387.22.99 -  +32-2-387.23.16 - e-mail : info@atenor.be - www.atenor.be

