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AANKOOP VAN EEN GEBOUW IN HET HART VAN HET ZAKENDISTRICT VAN
PARIJS, 16E ARRONDISSEMENT (FRANKRIJK)
Terhulpen, 8 juni 2021
ATENOR kondigt de ondertekening aan van een overeenkomst voor de aankoop van een gebouw van ongeveer
5.000 m², gelegen aan de Avenue Victor Hugo 186, in het hart van het “Quartier central des affaires”, de centrale
zakenwijk van Parijs (Frankrijk), in het 16e arrondissement. Deze essentiële plaats van bedrijvigheid vormt een van
de meest prestigieuze en belangrijke werkgelegenheidspolen in de Franse hoofdstad.
ATENOR wil het bestaande gebouw inrichten om een
gloednieuw kantoorgebouw van topkwaliteit aan te
bieden, terwijl het karakter van het gebouw bewaard
blijft. De totale oppervlakte van het gebouw zorgt voor
een zelden gezien aanbod in het district, die zeer
gegeerd maar wel beperkt is.
Dit project past perfect binnen de missie van ATENOR:
als internationale en duurzame stadsontwikkelaar op
doelgerichte markten een vastgoedaanbod voorstellen
van de hoogste leef- en milieukwaliteit dat beantwoordt
aan de “post covid ”ontwikkelingen.
Deze aankoop kadert het vermogen en de wil van
ATENOR om haar aanwezigheid op de kantorenmarkt te
versterken en over te stappen naar de tweede fase van
haar ontwikkelingsstrategie die tot doel heeft het aantal
projecten in de landen waar de onderneming aanwezig
is voort te zetten.
Als gevolg van deze nieuwe waardevolle aankoop bedraagt het aantal projecten dat ATENOR ontwikkelt nu 34,
goed voor een oppervlakte van om en bij de 1.300.000 m². Deze projecten bevinden zich in Brussel, Wallonië en
Vlaanderen (België), Den Haag (Nederland), Luxemburg, in de Parijse regio (Frankrijk), Lissabon (Portugal),
Düsseldorf (Duitsland), Warschau (Polen), Boedapest (Hongarije), Boekarest (Roemenië), en in Londen (Verenigd
Koninkrijk).
ATENOR is een vennootschap voor stadsontwikkeling met Europese expertise en is genoteerd 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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