Press release

ATENOR VERBINDT ER ZICH TOE OM STEUN TE VERLENEN IN DE STRIJD TEGEN COVID-19
Terhulpen, 05 mei 2020
ATENOR, die als stadsacteur al meer dan 10 jaar aanwezig is op de Europese markt, kiest voor een
bewuste en verantwoordelijke aanpak van de uitdagingen waarmee de steden geconfronteerd
worden.
De principes en ethische waarden waarvoor ATENOR staat, sturen de bedrijfscultuur en bouwen mee
aan de reputatie van de onderneming. Om een antwoord te bieden op de uitdagingen van de stad van
de toekomst gekenmerkt door een toenemende densiteit en connectiviteit, streven we naar een
groenere stad, een duurzame stad, een stad waar wonen aangenaam is.
‘Acting for cities’ betekent ook: initiatieven ondernemen om te beschermen wat het meest waardevol
is voor de stad, namelijk haar inwoners. Het volledige ATENOR team staat achter deze waarde en
streeft ernaar om stedelijke projecten te creëren waarin de burger centraal staat. Het welzijn van de
burgers is de hoeksteen van ons maatschappelijk engagement.
In onze steden wagen duizenden burgers hun leven om de zieken te helpen, de behoeftigen te
ondersteunen en ieders veiligheid te garanderen. In de strijd tegen deze wereldpandemie is iedereen
betrokken en ATENOR levert bewust en vrijwillig haar aandeel door concrete ondersteuning te bieden.
Internationaal actief, maar trouw aan haar Belgische roots, heeft ATENOR besloten om het medisch
onderzoek, alsook het personeel van de gezondheidszorg en de verenigingen die zich inzetten voor de
meest kwetsbare en precaire burgers financieel te steunen.
In deze moeilijke tijden, waar social distancing voortaan de norm is, wenst ATENOR de burger op een
andere manier te verbinden, door solidariteit en maatschappelijk engagement.
Een crisis met de omvang van COVID-19 vereist een globale aanpak, waarbij alle actoren (de overheid,
het bedrijfsleven en de burgers) moeten samenwerken. Handelen in het belang van iedereen vereist
éénheid.
Dit is voor ons allen een onzekere période en meer dan ooit is het van levensbelang dat we hier samen
doorgaan. Elke stap telt en kan het verschil maken.

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 over ligging, economische efficiëntie en respect voor het milieu.
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