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ATENOR VERWERFT NIEUWE BELANGRIJKE SITE IN BOEDAPEST 

 
Terhulpen, 31 augustus 2017 
 
 

ATENOR heeft een terrein van 19.000 m² verworven langs de Hungària-ring, een van de belangrijkste 

verkeersaders van Boedapest die meer bepaald het stadscentrum verbindt met de luchthaven, in de 

onmiddellijke nabijheid van openbaar vervoer (tram, bus, metro) en winkels aansluitend bij de kantoorfunctie. 

Op de site kan een campus van 

4 kantoorgebouwen met 

commerciële ruimtes gebouwd 

worden, goed voor in totaal 

ongeveer 85.500 m², te 

ontwikkelen in fasen. De 

vergunningsaanvraag voor het 

eerste gebouw zou tegen het 

einde van dit jaar ingediend 

moeten worden, zodat de 

bouw in de loop van 2018 van 

start kan gaan. 

We herinneren eraan dat ATENOR al actief is in Boedapest met de ontwikkeling van de campus VACI GREENS, 

waarvan al drie gebouwen (in totaal 65.000 m²) werden gebouwd en verkocht. Een vierde gebouw is in 

aanbouw (en al voor 24% voorverhuurd) en twee andere gebouwen maken het voorwerp uit van studies met 

het oog op ontwikkeling (45.000 m²).   

ATENOR heeft in Boedapest een kwaliteitsvol lokaal team uitgebouwd dat ook de nieuwe ontwikkeling zal 

opvolgen. 
 

Deze aankoop kadert in de ontwikkelingsstrategie van ATENOR die tot doel heeft grote projecten van de beste 

architecturale en ecologische kwaliteit te ontwikkelen in verschillende Europese grootsteden met economische 

fundamenten die een positieve trend kennen. Met deze nieuwe aankoop bedraagt het aantal projectenin 

ontwikkeling nu 18, goed voor een oppervlakte van ongeveer 720.000 m². De projecten bevinden zich in Brussel 

en Wallonië (België), Luxemburg, Parijs (Frankrijk), Boedapest (Hongarije) en Boekarest (Roemenië).  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stéphan Sonneville SA, Chief Executive Officer of  
Laurent Collier als vertegenwoordiger van Strat UP SPRL, Executive Officer. 

Tel. +32 2 387 22 99  -  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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