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Persbericht

Belangrijke ontwikkelingen in de activiteitenportefeuille

Terhulpen, 29 oktober 2015

ATENOR laat weten dat het van BNP Paribas Fortis Bank 100% van de aandelen van de s.a. HEXATEN,
eigenaar van het kantoorgebouw NYSDAM in Terhulpen, heeft verworven. In eerste instantie wil
ATENOR dit gebouw herpositioneren op de kantorenmarkt. Op termijn zal ATENOR, in goede
verstandhouding met de lokale overheden, de alternatieve herontwikkelingsmogelijkheden ervan
onderzoeken. We herinneren eraan dat ATENOR aan de oorsprong van deze ontwikkeling stond. Dit
gebouw telt 15.600 m² en 408 parkeerplaatsen. Het is voor 50% verhuurd.
ATENOR bevestigt trouwens dat "L'Immobilière de la Petite Ile", een 100% dochteronderneming, na
een wedstrijd die CITYDEV.BRUSSELS lanceerde in het kader van een openbare aanbesteding, een
promotieopdracht kreeg voor 16.393 m², waarvan 12.471 m² voor geconventioneerde woningen. Dit
project bestaat vooral uit woningen en past in de tweede fase van het stedelijk geheel CITY DOCKS in
Anderlecht.
Ter herinnering, er werd een eerste vergunning verkregen voor de bouw van een gemengd geheel van
± 40.000 m² met een rusthuis, een serviceflatgebouw, een appartementsgebouw en een gebouw voor
geïntegreerde diensten aan bedrijven. De werken en de commercialisering zullen vanaf begin 2016 van
start gaan. De gunning van de promotieopdracht door CITYDEV.BRUSSELS geeft concrete vorm aan de
ontwikkeling van de Biestebroekzone in het kader van het Kanaalplan.
ATENOR GROUP 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 GROUP in vastgoedprojecten van formaat die
beantwoorden aan strenge criteria inzake ligging, economische efficiëntie en respect voor het milieu.
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