Dividend: € 2,08 bruto per aandeel
Voorwaarden voor de betaalbaarstelling

Terhulpen, 27 april 2018
De Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering
van 27 april 2018 heeft besloten een bruto dividend
van 2,08 euro per aandeel (een stijging van 2%) uit te
keren, voor een totaal bedrag van 11,66 miljoen euro.
Dit dividend, na aftrek van roerende voorheffing (RV),
bedraagt 1,456 euro per gewoon aandeel (30% RV).
De materialisatie van dit dividend zal resulteren in de
creatie van een “coupon” nummer 12.

Dit dividend zal voor de aandeelhouders op naam via
bankoverschrijving uitbetaald worden vanaf 3 mei
2018.
De financiële dienstverlening van ATENOR wordt
verzorgd door EUROCLEAR Belgium (Koning Albert IIlaan 1 te B-1210 Brussel).

• Datum afscheuren coupon (ex date)
• Registratiedatum (Record date)
• Uitbetaling dividend (Payment date)

Arena Business Campus (Boedapest)

30 april 2018
2 mei 2018
. . . . . . . .  3 mei 2018

. . . . 

..................

Bords de Seine (Bezons, Parijs)

FINANCIËLE KALENDER:
Uitbetaling van het dividend
Tussentijds bericht (eerste kwartaal 2018)
Bekendmaking van de halfjaarresultaten 2018
Tussentijds bericht (derde kwartaal 2018)
Bekendmaking van de jaarresultaten 2018
Algemene Vergadering 2018

3 mei 2018
17 mei 2018
30 augustus 2018
15 november 2018
11 maart 2019
26 april 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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