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ATENOR VERWERFT ZIJN VIERDE KANTOORONTWIKKELINGSPROJECT IN BOEDAPEST (HONGARIJE)
Terhulpen, 18 juli 2019

ATENOR heeft een overeenkomst getekend voor de aankoop van een perceel van 5.711 m² in het
11e arrondissement van Boedapest, Hengermalom út 18.
Het perceel is gelegen in Zuid-Boeda, één van de populairste delen van de stad door de nabijheid
van universiteiten, de vlotte toegankelijkheid en een enorm aantal groene zones. De locatie ligt
ook in de nabije omgeving van de autosnelwegen M1 en M7. Deze deelmarkt is voortdurend in
ontwikkeling dankzij de nieuwe metrolijn 4, een nieuw tram- en busnet en het groeiende aantal
diensten zoals winkelcentra, restaurants, cafés, sport- en vrijetijdsfaciliteiten.
Deze site ligt op slechts 400 meter van het winkelcentrum Újbuda en op 700 meter van de Donau.
Dankzij de nabijheid van de Rákóczi-brug zijn zowel het centrum als de zuidelijke wijken van Pest
in vrij korte tijd te bereiken.
ATENOR zal een kantoorgebouw van de categorie ‘A+’ ontwikkelen, waarbij milieubewuste
oplossingen en een uitstekende kwaliteit worden geleverd. Het gebouw zal ongeveer 15.000 m 2
kantoorruimte bieden met een ondergrondse garage, interne tuin en terrassen.
Deze aankoop past in de internationale ontwikkelingsstrategie van ATENOR, die tot doel heeft
grote projecten van hoge architectonische en ecologische kwaliteit in verschillende dynamische
Europese metropolen te promoten.
Als gevolg van deze nieuwe aankoop is het aantal ATENOR-projecten in ontwikkeling gestegen
tot 28, goed voor een ontwikkelingspotentieel van ongeveer 1.215.000 m². De projecten zijn
gelegen in Brussel, Wallonië en Vlaanderen (België), Luxemburg, de regio Parijs (Frankrijk),
Düsseldorf (Duitsland), Warschau (Polen), Lissabon (Portugal) Boedapest (Hongarije) en Boekarest
(Roemenië).
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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