
 

 

 

 

SUCCES VAN DE OBLIGATIELENING OP 5 EN 7 JAAR (PRIVATE PLACEMENT) 

 
Persbericht 
 
 
Terhulpen, 20 september 2016 
 

De obligatielening op 5 en 7 jaar, aangeboden aan institutionele beleggers en private banking klanten, kende 
een groot succes en geeft ATENOR de mogelijkheid om het verwachte minimumbedrag van 40 miljoen euro te 
overschrijden naar 60 miljoen euro. 
 
Deze uitgifte is verdeeld in twee gelijke schijven van 30 miljoen euro waarvan de vervaldata zijn vastgelegd op 
4 oktober 2021 en 2023 en biedt respectievelijk een actuarieel bruto rendement van 3,00 en 3,50%.  Deze 
uitgifte zal worden genoteerd op Alternext Brussels en de regeling ervan zal plaatsvinden op 4 oktober 2016.  
 
Sidney D. Bens, CFO verklaard:  

« Via deze nieuwe blijk van vertrouwen van voornamelijk Belgische en Luxemburgse beleggers ten aanzien 
van ATENOR, vervolledigt deze uitgifte de diversificatie van onze financieringsbronnen en versterkt ze 
structureel onze financiële middelen voor de voortzetting van de projecten in ontwikkeling en de verwerving 
van nieuwe projecten.  
 

ATENOR bevestigt nog maar eens dat ze in staat is om toegang te krijgen tot de kapitaalmarkten en kon 
profiteren van de voordelen van de huidige marktomstandigheden om de gemiddelde kosten te verlagen en 
de gemiddelde looptijd van haar langetermijnschulden te verhogen. » 

 
Belfius Bank trad op als Global Coordinator, de banken Belfius en BNP Paribas Fortis namen deel als Joint Lead 
Managers, Degroof-Petercam als co-lead manager en NautaDutilh als juridisch adviseur. 
 
 

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 s.a., Chief Executive Officer of 
Sidney D. Bens, Chief Financial Officer. 

 +32-2-387.22.99    -     +32-2-387.23.16    -    e-mail : info@atenor.be    -    www.atenor.be 
 

mailto:info@atenor.be
http://www.atenor.be/

