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Persbericht 
Terhulpen, 18 oktober 2022 
 

ATENOR krijgt 5 sterren van de GRESB  
(Global Real Estate Sustainability Benchmark) 

 
De GRESB* (Global Real Estate Sustainability Benchmark), de internationale organisatie die de milieu-, sociale en 
governanceprestaties (ESG) binnen de vastgoedsector beoordeelt, heeft de resultaten van zijn jaarlijkse evaluatie 
gepubliceerd.  
 

Voor haar eerste deelname behaalde ATENOR de hoogste score van 5 op 5 sterren. Naast deze 
eerste erkenning werd ATENOR ook uitgeroepen tot Regional Listed Sector Leader Europe en 
Global Listed Sector Leader.  
 

Voor ATENOR is dit resultaat de bevestiging van een concrete, transparante, geïntegreerde 
duurzaamheidsstrategie, de laatste 5 jaren uitgerold door het hele team in de 10 landen waar 
ze aanwezig is.  
 

In 2022 namen wereldwijd 1.820 vastgoedondernemingen deel aan de evaluatie door 
gegevens te verstrekken over hun management, prestaties en ontwikkelingsstrategie voor een 
duurzame transitie. De score van 5 sterren wordt toegekend aan ondernemingen die tot de 
top 20% van de benchmark behoren. 
 

ATENOR was reeds voorloper op het gebied van stedenbouwkunde en stadsontwikkeling. In een paar jaar tijd heeft ze 
ook een leidende positie in duurzame ontwikkeling ingenomen en diversifieerde ze op unieke wijze haar vaardigheden en 
activiteiten op Europees niveau. 
 
Haar bedrijfsmodel, gebaseerd op haar waardecreatiecyclus, integreert de ESG-beginselen in elke fase. Al 5 jaar blijkt het 
engagement van ATENOR voor duurzame ontwikkeling duidelijk uit een constante focus op pragmatisme en innovatie, 
meer bepaald binnen haar R&D-unit ArchiLab. ArchiLab maakt een adequaat en dus duurzaam ontwerp van projecten 
mogelijk.  

Concreet engageert ATENOR zich voor een duurzame transitie door haar beleid te baseren op 4 nauw verbonden en 
essentiële pijlers: economische veerkracht, milieubijdrage, sociale impact en extended governance. 
 

Naast de erkenning van haar engagement, kan ATENOR met de evaluatie van de GRESB zich ook positioneren onder peers, 
haar koers aanhouden en een duidelijke boodschap overbrengen aan de kapitaalmarkt en de aandeelhouders. ATENOR 
blijft zich inzetten om haar rol op het vlak van duurzaamheid binnen de vastgoedontwikkelingssector stand te houden.  
 

Over de GRESB 
De GRESB, opgericht in 2008, is een privaat milieukeurmerkorgaan dat zich specifiek richt op de vastgoedsector. Elk jaar evalueert en 
benchmarkt de GRESB de ESG-strategie en -prestaties van bedrijven uit de sector wereldwijd. Deze evaluatie belicht de verbintenissen, 
beheers- en analysemethoden, besluitvormingsprocessen en rapportagemethoden van deze ondernemingen, waardoor de markt en 
de beleggers over duidelijke en transparante gegevens beschikken. 
 

ATENOR is een stedelijke vastgoedontwikkelingsmaatschappij met Europese expertise die genoteerd is 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. ATENOR is erkend als 
internationale en duurzame vastgoedontwikkelaar van projecten conform de Europese Taxonomie en de hoogste BREEAM- en WELL-
standaarden. Reuters ATE0.BR      -      Bloomberg: ATEB BB 
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