
 

 

 
 
Persmededeling 
 

ATENOR zet de diversificatie van haar financieringen voort 

 

Terhulpen, 22 januari 2018 
 
 

ATENOR kondigt de uitbreiding aan van het bedrag van haar CP/MTN-programma waarvoor BELFIUS 

optreedt als dealer en arranger. De begrenzing van dat programma werd vastgelegd op 

EUR 175  miljoen (voorheen EUR 150 miljoen).  

BELFIUS coördineerde recentelijk de update van het EMTN-programma (EUR 150 miljoen), waarvan 

vier schijven voor een totaal bedrag van EUR 86,1 miljoen werden geplaatst in oktober 2016 met vier 

vervaldata die gespreid zijn tussen 2021 en 2024. Voor alle duidelijkheid: de banken BELFIUS, BNP 

PARIBAS FORTIS, ING, KBC en DEGROOF PETERCAM treden op als dealer in het EMTN-programma. 

 

Door zich te richten tot de institutionele beleggers zal ATENOR zich in het kader van deze 

programma’s toeleggen op de korte looptijden, als aanvulling op de bankkredieten die zijn verleend 

tegen de achtergrond van projecten in ontwikkelingsfase. 

 

De spreiding van de vervaldata van de schuldenlast is bedoeld om nuttig in te spelen op de 

verschillende vorderingsstadia van de projecten in portefeuille. 

In lijn met de balansevenwichten en met oog voor gediversifieerde financieringsbronnen, bouwt 

ATENOR verder aan de groei van haar activiteiten, die momenteel vooral verspreid zijn over vijf 

steden (Brussel, Luxemburg, Parijs, Boedapest en Boekarest). 

 

 
 
 

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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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stéphan Sonneville SA, 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 
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