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De bouw van gebouw 'A' van het ARENA BUSINESS CAMPUS-project in
Boedapest werd binnen de voorziene termijn afgerond
Terhulpen, 9 april 2020
ATENOR kondigt de voltooiing van de bouw van gebouw 'A' van de kantorencampus ARENA BUSINESS CAMPUS in
Boedapest aan. Na VACI GREENS is ARENA BUSINESS CAMPUS het tweede grote kantoorproject dat ATENOR in de
Hongaarse hoofdstad ontwikkelt.
ATENOR is in het voorjaar van 2018 begonnen met de bouw
van het project, dat gelegen is langs de Hungária Boulevard
in District VIII. Deze kantorencampus bestaat uit 4 gebouwen
met een oppervlakte van 72.000 m². De gebouwen zijn
geklasseerd in de categorie 'A+', duurzaam en van
uitzonderlijke kwaliteit. De bouw van het eerste gebouw ‘A’
werd zopas afgerond en de gebruiksvergunning wordt
momenteel goedgekeurd. De bouw van dit kantoorgebouw
van 21.000 m² werd binnen de voorziene termijn afgerond.
De officiële oplevering is voorzien voor juni. Tegelijk wordt
verder gebouwd aan het tweede gebouw ‘B’, dat in het
tweede kwartaal van 2021 voltooid zal zijn.
In deze bijzondere periode wenst ATENOR eraan te herinneren dat zij sinds 2008 aanwezig is op de kantorenmarkt
in Boedapest en aan de basis ligt van een uniek succesverhaal. Vijf van de zes gebouwen van het kantorencomplex
VACI GREENS werden inmiddels verkocht en 100.000 m² van de 123.000 m² ruimte is verhuurd aan gerenommeerde
huurders, waarvan de laatste huurovereenkomst werd gesloten op 20 maart
Vandaag versterkt ATENOR, dankzij het succes van het project ARENA BUSINESS CAMPUS ,haar aanwezigheid op de
Hongaarse markt. De verhuur van gebouw ‘A’ loopt goed. Huurovereenkomsten en intentieverklaringen werden
ondertekend voor bijna 40% van het gebouw.
ARENA BUSINESS CAMPUS is ideaal gelegen, op 3 minuten lopen van het metrostation Stadionok en op
wandelafstand van het winkelcentrum Aréna Mall. Bovendien zijn de diensten die binnen de campus aangeboden
worden en de ontspanningsruimten die toegankelijk zijn voor het publiek nog extra troeven voor het project.
ATENOR ontwikkelt vastgoedprojecten die bijdragen aan het aantrekkelijker maken van steden. ARENA BUSINESS
CAMPUS sluit aan bij deze visie en voldoet aan de behoeften en vereisten van de burgers en de gebruikers, maar ook
aan die van de toekomstige generaties.
Het naleven van termijnen en de commerciële successen laten ATENOR toe om ten volle te genieten van de voordelen
van zijn ontwikkelingsstrategie in Centraal-Europa. ATENOR is dan ook vastbesloten zijn ontwikkelingsstrategie in de
grote Europese steden voort te zetten, en zo zijn rol als toonaangevend vastgoedontwikkelaar in Brussel, Luxemburg,
Parijs, Lissabon, Düsseldorf, Warschau, Boedapest en Boekarest bevestigt.
ATENOR is een beursgenoteerd vastgoedontwikkelingsbedrijf (Euronext Brussels). Zijn missie is om, op basis van zijn
stedenbouwkundige en architectonische benadering, een adequaat antwoord te geven op de nieuwe vereisten die de evolutie
van het stads- en beroepsleven met zich meebrengt. In dit kader investeert ATENOR in grootschalige vastgoedprojecten die
voldoen aan strenge criteria op het gebied van lokalisatie, economische efficiëntie en milieuvriendelijkheid.
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