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Gezien de evolutie van de kantoormarkt in België en met name in Brussel heeft ATENOR een nieuwe
functie van Commercieel Directeur binnen haar Brusselse team gecreëerd. In deze context, hebben
Helsingfors bvba vertegenwoordigd door Jean VANDEZANDE en ATENOR een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Jean Vandezande heeft uitgebreide ervaring op de Belgische markt, waar hij
al meer dan 20 jaar actief is (Equity Partner bij Knight Frank tot april 2014 en
vervolgens Vastgoeddirecteur Occupant en Hotels bij Colliers tot oktober
2017). Sindsdien is hij betrokken bij de groei van Strategic Hospitality en
heeft hij nieuwe concepten ontwikkeld waarbij toerisme, horeca en
onroerend goed in Brussel hand in hand gaan. Zijn kennis van de markt en
van de spelers ervan zal van pas komen om de portefeuille van ATENOR in
België verder te ontwikkelen.
De gedeelde intentie van deze samenwerking is om de kantoormarkt op een nieuwe, creatieve en
toekomstgerichte manier aan te pakken om de nieuwe ambities van ondernemingen op het gebied van
werkplekken zo goed mogelijk te laten aansluiten op de ontwikkelingen die op de markt terug te vinden
zijn.
"Er wordt maar al te vaak gezegd dat het de Brusselse kantoormarkt ontbreekt aan dynamiek: het
tegendeel is waar! Heel wat huurders zijn op zoek naar kantoorruimten die gewoon niet
overeenstemmen met het huidige aanbod. Een proactieve benadering kan een oplossing bieden op de
vraag naar kantoorruimten voor de nieuwe werkvormen." aldus Jean Vandezande.
"We zijn erg blij met deze nieuwe samenwerking met Jean Vandezande. We delen dezelfde waarden en
ambitie op de kantoormarkt in Brussel en België." aldus Stéphan Sonneville NV, CEO van ATENOR.
ATENOR is een vennootschap voor vastgoedpromotie met beursnotering op Euronext. 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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FINANCIËLE AGENDA
Tussentijds bericht derde kwartaal 2018
Bekendmaking van de jaarresultaten 2018
Algemene Vergadering 2018
Tussentijds bericht eerste kwartaal 2019

15 november 2018
4 maart 2019
26 april 2019
14 mei 2019

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stéphan Sonneville SA, CEO of
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