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ATENOR heeft zopas vernomen dat de participatie van 10,53 % van Sofinim zal worden overgenomen door een 

nieuwe vennootschap. Aandeelhouders daarvan zijn de groepen 3D, Luxempart, Alva en Stéphan Sonneville 

evenals leden van het uitvoerend comité van ATENOR. Deze nieuwe vennootschap zal de bestaande 

aandeelhoudersovereenkomst van 30 november 2016 bekrachtigen.  De transactie zal worden gerealiseerd aan 

een prijs van € 45,- per aandeel. 

Na 20 jaar actieve participatie stapt de groep Ackermans & van Haaren dus uit het aandeelhouderschap van 

ATENOR. 

Jan Suykens, CEO van Ackermans & van Haaren: "De overdracht kadert in onze beslissing om ons meer te gaan 

concentreren op een beperkter aantal participaties. Wij zijn heel blij dat wij hebben kunnen bijdragen tot de 

ontwikkeling van de vastgoedactiviteiten van ATENOR.  " 

Frank Donck, voorzitter van de raad van bestuur van ATENOR en afgevaardigde van 3D, historische 

aandeelhouder: "Deze evolutie van het aandeelhouderschap vrijwaart zowel de continuïteit van de controle als 

de diversiteit van de aandeelhouders. Die diversiteit zien we ook in de raad van bestuur. Zowel gebonden als 

onafhankelijke aandeelhouders zijn actief aanwezig met allemaal andere ervaringen en profielen. 

ATENOR zal haar evolutie ideaal kunnen voortzetten met een gehercentreerd aandeelhouderschap dat ook is 

uitgebreid tot het management". 

De voorbije 2 jaar heeft ATENOR haar internationale profiel fors aangescherpt. Ze is actief in Luxemburg, 

Boedapest en Boekarest en heeft haar eerste projecten gestart in Parijs en Warschau.  

Haar strategie bestaat erin om haar activiteiten te richten op zeer actieve vastgoedmarkten en landen met een 

hoge economische groei. 

Jacquot Schwertzer, CEO van Luxempart en aandeelhouder sinds 2006: "Luxempart wil een performant 

management begeleiden bij de realisatie van een duidelijk en ambitieus businessplan. Het feit dat nu ook het 

management van ATENOR in het aandeelhouderschap wordt betrokken steunt ons in de overtuiging dat dit een 

goede investering is." 

ATENOR, al 25 jaar actief vastgoedontwikkelaar in dit segment, mikt op een organische groeidynamiek 

gebaseerd op het actief luisteren naar de stad, de inwoners en de bedrijven.  

Stéphan Sonneville, CEO van ATENOR: "ATENOR zal een belangrijke speler blijven in Brussel maar wil stap voor 

stap ook haar knowhow inzetten in Europese hoofdsteden, grote steden met een stadsdynamiek die aansluit bij 

de aanzienlijke veranderingen in de levens- en werkwijzen, de leef- en werkomgeving. 

De snelle economische en stedelijke evolutie van de steden waar wij investeren, in een context van economische 

groei, is al merkbaar in de rotatie van het geïnvesteerde kapitaal en dus in de gerealiseerde financiële pres taties." 

  



 

 
 

 

 

 

 
 
1.  Aandeelhouderschap VOOR de wijziging van de aandeelhoudersovereenkomst 
 

 
 
 
 
 
2. Aandeelhouderschap NA de wijziging van de aandeelhoudersovereenkomst 
 

 
 

(1) Ondertekenaars van de aandeelhoudersovereenkomst 
(2) Gedelegeerd Bestuurder, vennootschap onder leiding van Stéphan Sonneville 

 
 

 

 

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 
l igging, economische efficiëntie en respect voor het mi l ieu . 

 Reuters : ATE0.BR      -      Bloomberg: ATEB BB 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stéphan Sonneville SA, Chief Executive Officer  
 +32-2-387.22.99    -     +32-2-387.23.16    -    e-mail: info@atenor.be    -    www.atenor.be 

 

 

Aantal aandelen Deelneming %

waaronder aandelen binnen 

een gezamenlijk 

aandeelhouderschap

Deelneming %

ALVA s.a.(1) 521.437 9,26 437.500 7,77

LUXEMPART s.a.(1) 600.247 10,66 437.500 7,77

3D n.v.(1) 695.643 12,35 437.500 7,77

SOFINIM n.v.(1) 592.880 10,53 437.500 7,77

Stéphan SONNEVILLE s.a.(1)(2) 241.030 4,28 150.500 2,67

Sub-totaal 2.651.237 47,08 1.900.500 33,75

Aandeel in autocontrole 191.343 3,40

Publiek 2.788.496 49,52

Totaal 5.631.076 100,00

Aantal aandelen Deelneming %

waaronder aandelen binnen 

een gezamenlijk 

aandeelhouderschap

Deelneming %

ALVA s.a.(1) 521.437 9,26 521.437 9,26

LUXEMPART s.a.(1) 600.247 10,66 521.437 9,26

3D n.v.(1) 695.643 12,35 521.437 9,26

Stéphan SONNEVILLE s.a.(1)(2) 241.030 4,28 150.500 2,67

ForAtenoR s.a.(1) 592.880 10,53 592.880 10,53

Sub-totaal 2.651.237 47,08 2.307.691 40,98

Aandeel in autocontrole 191.343 3,40

Publiek 2.788.496 49,52

Totaal 5.631.076 100,00
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