
  

 

 
 

 

 
Gereglementeerde informatie - Persbericht 
 

OPENBAARMAKING OVER TRANSPARANTIEKENNISGEVINGEN 
(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) 

 
Terhulpen, 2 Juli 2020 
 
1. Samenvatting van de kennisgevingen 
Ingevolge de kapitaalverhoging van 30 juni 2020, heeft ATENOR een transparantiemelding ingediend met 
betrekking tot de eigen aandelen en heeft zij twee transparantiemeldingen ontvangen, meer bepaald een 
melding met betrekking tot het onderling overleg en een melding met betrekking tot ForAtenoR SA.   
 

2. Kennisgeving eigen aandelen 
De kennisgeving bevat de volgende informatie: 

✓ Reden van de kennisgeving : Passieve drempeloverschrijding 
✓ Kennisgeving door : Een moederonderneming of een controlerende persoon 
✓ Kennisgevingsplichtige persoon : Atenor SA 
✓ Transactiedatum: 30 Juni 2020 
✓ Overschreden drempel (in %): 5% 
✓ Noemer: 7.038.845 
✓ Details van de kennisgeving: 
 

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie 

 # stemrechten # stemrechten % stemrechten 

Houders van stemrechten  Verbonden 
aan effecten 

Los van de 
effecten 

Verbonden aan 
effecten 

Los van de 
effecten 

Atenor SA 0 0  0,00%  

Atenor Group Investments SA 163.427 163.427  2,32%  

Atenor Long Term Growth SA 117.999 150.000  2,13%  

Sub-totaal 281.426 313.427  2,13%  

 TOTAL 313.427 0 4,45% 0% 

      B) Gelijkgestelde financiële 
instrumenten 

Na de transactie 

Houders van gelijkgestelde 
financiële instrumenten 

Type financieel 
instrument 

Verval- 
datum 

Uitoefenings 
termijn of -

datum 

# stemrechten die 
kunnen worden 
verworven bij de 

uitoefening van het 
instrument 

% stem-
rechten 

      
 TOTAAL  0 0,00% 

 TOTAAL (A + B) # stemrechten % stem-
rechten 

  313.427 4,45% 

✓ Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: 
Atenor Group Investments SA wordt gecontroleerd door Atenor SA. 
Atenor Long Term Growth SA wordt gecontroleerd door Atenor SA. 
Atenor SA is geen gecontroleerde entiteit. 
 

✓ Bijkomende informatie : NIHIL 
  



  

 

 
 

 

3. Kennisgeving wijziging onderling overleg 
De kennisgeving bevat de volgende informatie: 

✓ Reden van de kennisgeving : Passieve drempeloverschrijding 
✓ Kennisgeving door : Personen die in onderling overleg handelen / een moederonderneming 

  of een controlerende persoon 
✓ Kennisgevingsplichtige persoon : Alva SA, Philippe Vastapane, Patricia Vastapane, 3D NV, Iberanfra  

  (STAK), Stéphan Sonneville SA, Stéphan Sonneville, Luxempart SA,  
  ForAtenoR SA 

✓ Transactiedatum: 30 Juni 2020 
✓ Overschreden drempel (in %): 35% 
✓ Noemer: 7.038.845 
✓ Details van de kennisgeving: 
 

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie 

 # stemrechten # stemrechten % stemrechten 

Houders van stemrechten  Verbonden 
aan effecten 

Los van de 
effecten 

Verbonden aan 
effecten 

Los van de 
effecten 

Philippe Vastapane 0 0  0,00%  

Patricia Vastapane 0 0  0,00%  

Alva SA 521.437 521.437  7,41%  

Sub-totaal 521.437 521.437  7,41%  

STAK Iberanfra 0 0  0,00%  

3D NV 521.437 521.437  7,41%  

Sub-totaal 521.437 521.437  7,41%  

Stéphan Sonneville 0 0  0,00%  

Stéphan Sonneville SA 150.500 150.500  2,14%  

Sub-totaal 150.500 150.500  2,14%  

Luxempart SA 521.437 521.437  7,41%  

ForAtenoR SA 592.880 592.880  8,42%  

 TOTAAL 2.307.691 0 32,79% 0% 

      B) Gelijkgestelde financiële 
instrumenten 

Na de transactie 

Houders van gelijkgestelde 
financiële instrumenten 

Type financieel 
instrument 

Verval- 
datum 

Uitoefenings 
termijn of -

datum 

# stemrechten die 
kunnen worden 
verworven bij de 

uitoefening van het 
instrument 

% stem-
rechten 

      
 TOTAAL  0 0,00% 

 TOTAAL (A + B) # stemrechten % stem-
rechten 

  2.307.691 32,79% 

✓ Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: 
- Alva SA wordt gecontroleerd door Les Viviers SA, een vennootschap opgericht naar Luxemburgs recht.  

Viviers SA wordt gecontroleerd door:  
➢ De heer Philippe Vastapane 
➢ Mevrouw Patricia Vastapane 

- 3D NV wordt gecontroleerd door « stichting administratiekantoor » Iberanfra. 
« stichting administratiekantoor » Iberanfra is geen gecontroleerde entiteit. 

- Stéphan SONNEVILLE SA wordt gecontroleerd door de heer Stephan Sonneville. 
- Luxempart SA : geen enkele entiteit of natuurlijke persoon heeft de uiteindelijke zeggenschap over 

Luxempart SA. Luxempart SA heeft echter een referentieaandeelhouder, zijnde Foyer Finance SA, een 
vennootschap opgericht naar Luxemburgs recht. 

- ForAtenoR SA wordt gecontroleerd door Alva SA, 3D NV, Stéphan Sonneville SA & Luxempart SA. 
 

✓ Bijkomende informatie : NIHIL  



  

 

 
 

 

4. Kennisgeving ForAtenoR SA 
De kennisgeving bevat de volgende informatie: 

✓ Reden van de kennisgeving : Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten 
✓ Kennisgeving door : Een persoon die alleen kennis geeft 
✓ Kennisgevingsplichtige persoon : ForAtenoR SA 
✓ Transactiedatum: 30 Juni 2020 
✓ Overschreden drempel (in %): 10% 
✓ Noemer: 7.038.845 
✓ Details van de kennisgeving: 

 

C) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie 

 # stemrechten # stemrechten % stemrechten 

Houders van stemrechten  Verbonden 
aan effecten 

Los van de 
effecten 

Verbonden aan 
effecten 

Los van de 
effecten 

ForAtenoR SA 592.880 819.456  11,64%  

 TOTAAL 819.456 0 11,64% 0% 

      D) Gelijkgestelde financiële 
instrumenten 

Na de transactie 

Houders van gelijkgestelde 
financiële instrumenten 

Type financieel 
instrument 

Verval- 
datum 

Uitoefenings 
termijn of -

datum 

# stemrechten die 
kunnen worden 
verworven bij de 

uitoefening van het 
instrument 

% stem-
rechten 

      
 TOTAAL  0 0,00% 

 TOTAAL (A + B) # stemrechten % stem-
rechten 

  819.456 11,64% 

✓ Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: 
- ForAtenoR SA wordt gecontroleerd door Alva SA, 3D NV, Stéphan Sonneville SA & Luxempart SA. 

 

✓ Bijkomende informatie : 
ForAtenoR SA had voor de kapitaalverhoging 10,53% van de aandelen en bezit vandaag (i) 592,880 aandelen 
waarmee zijn in onderling overleg handelt (zie andere kennisgeving van vandaag) en (ii) 226,576 aandelen 
waarmee zijn niet in onderling overleg handelt.  
 
 

De meldingen kunnen geraadpleegd worden in de sectie Corporate Governance / Gereglementeerde 
informatie – Tranparantie van de website www.atenor.eu 

Contact: Hans Vandendael for Real Serendipity bv, Legal Director – info@atenor.eu – Tel. +32 2 387 22.99 
 
 
 
 

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. 

Reuters: ATE0.BR           -           Bloomberg: ATEB BB 

http://www.atenor.eu/nl
mailto:info@atenor.

