persbericht

VAN DE BEL SMALL NAAR DE BEL MID-INDEX OP EURONEXT BRUSSEL
Terhulpen, 18 juni 2019

ATENOR, de internationale vastgoedontwikkelaar die investeert in grootschalige projecten in België en andere
Europese landen, zal worden opgenomen in de BEL Mid-index, de Mid-Cap beursindex van Euronext Brussel. De
opname in deze index gaat van kracht vanaf 24 juni 2019.
Stéphan SONNEVILLE(*), CEO van ATENOR legt uit: “ De afgelopen twaalf maanden heeft een toenemend aantal
beleggers zijn weg gevonden naar het ATENOR-aandeel op Euronext Brussel, met een stijging van het
handelsvolume en een grotere liquiditeit van het aandeel tot gevolg. De positieve evolutie van de resultaten
over de afgelopen 5 jaar en de regelmatige uitkering van een steeds groter dividend hebben ongetwijfeld
bijgedragen tot deze groeiende aantrekkingskracht bij de beleggers. "
Sidney D. BENS, CFO van ATENOR zegt: “Het transparante en bestendige communicatiebeleid van ATENOR werpt
hier zijn vruchten af met de opname van Atenor in de BEL Mid-index vanaf 24 juni.
Technisch gezien werd tot deze indexwijziging besloten door Euronext Brussel, gezien de beursprestaties van
ATENOR, zowel op basis van het kapitalisatiecriterium van haar free float als op basis van de omloopsnelheid
van haar aandeel.
Op operationeel vlak is ATENOR van plan zijn groeibeleid voort te zetten en zal in haar communicaties de
internationalisering en diversificatie van haar activiteiten, zowel in België als in het buitenland, op de voorgrond
stellen. "
Sinds 2003 heeft ATENOR met Bank Degroof Petercam een contract voor marktactivatie en
liquiditeitsvoorziening, officieel erkend door Euronext. Deze “liquiditeitsverschaffer” is permanent aanwezig in
het orderboek van de markt en handelt zowel in verkopen als aankopen, in volledige onafhankelijkheid van
ATENOR. De parameters voor interventie van Degroof Petercam worden jaarlijks herzien en besproken.
ATENOR is een internationale vastgoedontwikkelingsmaatschappij die beursgenoteerd is op Euronext Brussel.
Momenteel is ATENOR vooral actief in Brussel, Luxemburg, Parijs, Lissabon, Düsseldorf, Warschau, Boedapest
en Boekarest, om alleen de grote steden te noemen.
Met haar stedenbouwkundige en architectonische aanpak wil ATENOR een passend antwoord bieden op de
nieuwe eisen die door ontwikkelingen in het stads- en beroepsleven worden opgelegd. In dit kader investeert
ATENOR in grootschalige vastgoedprojecten die voldoen aan strenge criteria wat locatie, economische
efficiëntie en milieuvriendelijkheid betreft.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stéphan Sonneville SA(*), Chief Executive Officer
Sidney D. Bens, Chief Financial Officer.
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