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Terhulpen, 7 april 2016 

 
Het gebouw AIR, door ATENOR ontwikkeld in samenwerking met lokale investeerders binnen de 

vennootschap AIR PROPERTIES, werd zoals gepland op 31 maart 2016 opgeleverd en onmiddellijk ter 

beschikking gesteld van de huurder ervan, het auditbureau BDO.  

Dit gebouw, met 10.658 m² kantoorruimten en 1.824 m² multifunctionele ruimten (restaurant, 

conferentie- en opleidingszalen, fitness, ...) is gelegen op de hoek van de route d'Esch en de rue Jean Piret, 

in het hart van de administratieve wijk La Cloche d'Or die volop herontwikkeld wordt.  Het beschikt over 

een BREEAM Excellent Milieucertificering. 

 

In overeenstemming met de akkoorden die in oktober 2014 gesloten werden met de Belgische-

Luxemburgse institutionele beleggers ETHIAS, INTEGRALE en FOYER VIE, hebben deze beleggers alle 

aandelen van de s.a. AIR PROPERTIES gekocht. 

 

Deze operatie vormt, na de gebouwen IEK, PIXEL en PRESIDENT, een nieuw succes van ATENOR op de 

Luxemburgse markt. 

Zoals aangekondigd gaat ATENOR trouwens verder met de werken van het residentiële geheel LES 

BRASSERIES DE NEUDORF, waarvan de 87 appartementen reeds verkocht zijn, en wordt in BELVAL het 

nieuwe project NAOS in partnership gelanceerd. 

 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Olivier RALET BDM sprl, Executive Officer, of  
Hugues Lermusiaux (voor Optim Solution sàrl), Country Manager  

T +32-2-389.13.55  -  T +352-26.27.61.10  -  e-mail: info@atenor.be  -  www.atenor.be 
 

 

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. 
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