Persbericht

ATENOR versterkt zijn team in het Groothertogdom Luxemburg
Luxemburg, 20 januari 2021

ATENOR zet haar strategie van expansie en consolidatie in
Luxemburg voort en versterkt haar team en verwelkomt
Benjamin Limbourg in de nieuwe rol van “Director”,
verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de acquisities, de
verhuur en de verkoop.

Raphaël van der Vleugel, Country Director, is verheugd
Benjamin Limbourg te verwelkomen in het ATENOR-team.

In die hoedanigheid zal Benjamin de prioriteiten van
ATENOR ontwikkelen en bijdragen tot de diversificatie van
zijn portefeuille in Luxemburg, terwijl hij een wezenlijke
bijdrage zal leveren aan de commercialisering van lopende
projecten als rechtstreeks ondersteunend lid van het
management.

Tijdens de afgelopen 2 jaar verdrievoudigde ATENOR zijn activiteit in Luxemburg in termen van te
ontwikkelen gebieden via 4 verschillende projecten - TWIST en SQUARE 42 in Belval, PERSPECTIV’ in
Esch-sur-Alzette en BUZZCITY in Leudelange - in verschillende fasen: in aanbouw, in studie en op het punt
om opgeleverd te worden. Meer dan 120.000 m² verdeeld over hotspots van het land die alle functies
omvatten gecombineerd tot vrijetijdsruimten in harmonie met de marktvraag.
De benoeming van Benjamin komt op het juiste moment in de huidige commerciële context van de
vastgoedsector: een expert met internationale ervaring die een meester is in de kunst van het verbinden
van mensen en die een rol zal spelen als “versneller”. Benjamin zal de gerichte benadering van ATENOR
naar zijn klanten, partners en leveranciers versterken door een grotere diversiteit aan standpunten en
een innovatieve en dynamische gerichte aanpak.
Vóór ATENOR, was Benjamin algemeen directeur van BNP Paribas Real Estate Luxembourg. ATENOR is
verheugd dat Benjamin zich bij het bedrijf aansluit en is ervan overtuigd dat zijn vaardigheden en
kwaliteiten het multinationale en multiculturele team zullen verrijken.
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

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stéphan Sonneville SA, CEO of
William Lerinckx voor Probatimmo BV, Executive Officer
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