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AKKOORD OVER EEN PARTICIPATIE IN CLOCHE D’OR DEVELOPMENT
(LUXEMBURG)

Nadat in maart 2022 een akkoord gesloten werd voor de ondertekening van een huurcontract door
PriceWaterhouseCoopers Luxemburg « PwC » voor minimaal 15 jaar van het volledige project, ondertekenden
ATENOR en CODIP (onderneming opgericht door PwC) een overeenkomst waarbij CODIP toetreedt tot het
kapitaal van de vennootschap Cloche d’Or Development.
Uit deze overeenkomst blijkt de doelstelling van alle partijen om zowel de uitmuntendheid van het project als
de "gebruikerservaring" van de toekomstige gebruikers te maximaliseren.
Het gebouw moet een nieuw referentiepunt worden zowel voor de ontwikkelaar (als uiting van zijn expertise
door een doordachte architectuur en een baanbrekend design), als voor de gebruiker & met zijn beleid dat
resoluut gericht is op de medewerkers in termen van innovatief beheer van de werkomgeving en een
engagement op het vlak van duurzaam beheer.
Van het ontwerp tot de exploitatie
van het gebouw zullen aangepaste
technologieën worden ingezet, zodat
het gebouw in lijn is met de “Europese
Taxonomie” en volledig beantwoordt
aan de doelstellingen van een
koolstofarme economie tegen 2050.
Ter herinnering: het op te richten
gebouw zal een totale verhuurbare
oppervlakte hebben van ongeveer
34.000 m² kantoorruimte. In maart
2022 is een vergunningsaanvraag
ingediend.
Deze overeenkomst zal een globaal positief effect hebben voor ATENOR. De intrede in het kapitaal zal een
meerwaarde opleveren vanaf de eerste helft van 2022.

ATENOR is een vennootschap voor stadsontwikkeling met Europese expertise en staat genoteerd op Euronext Brussels. Haar missie is erop
gericht om via haar duurzame, 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
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