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De Correctionele Rechtbank van Turnhout sprak zich op 14 januari 2015 uit over de procedure in verband met 

de verkoop die plaatsvond in november 1999 van een voormalige dochteronderneming van ATENOR GROUP. 

 

Ter nadere informatie: ATENOR GROUP en drie van haar voormalige en huidige bestuurders werden 

aansprakelijk gesteld in het kader van deze procedure. Deze procedure had betrekking op de 

overnameactiviteiten door het Belgische filiaal van de Franse bank SOCIETE GENERALE van 18 bedrijven, 

waaronder de n.v. ENTREPRISES MIGEOTTE, die door ATENOR GROUP werd verkocht in 1999. 

Later bleek dat deze vennootschap door SOCIETE GENERALE France onmiddellijk werd doorverkocht aan 

investeerders die het geld ervan hebben verduisterd en die aan hun fiscale plichten hebben verzaakt. 

De fiscus, die zich burgerlijke partij had gesteld, werd vergoed door de SOCIETE GENERALE France in het kader 

van een globale dading. Ze heeft uitdrukkelijk afstand gedaan van elke vordering tegen ATENOR GROUP en 

haar bestuurders, die voor de rest niet werden beschuldigd van een strafbaar feit gedurende de hele 10 jaar 

van het onderzoek.  

 

Het Parket had er echter voor gekozen om ATENOR en sommige van haar bestuurders verder te vervolgen 

voor de strafrechtbank. Het ging vervolgens in beroep tegen een beschikking van buitenvervolgstelling 

uitgesproken door de Raadkamer van Turnhout, zodat de zaak werd doorverwezen naar de Correctionele 

Rechtbank, waar de zaak werd bepleit op 3 en 4 december van vorig jaar. 

 

Na een grondige analyse van de elementen van het dossier stelde de Rechtbank op 14 januari vast dat ATENOR 

GROUP en haar bestuurders te goeder trouw hadden gehandeld en dat er geen sprake is van een inbreuk in 

hun hoofde, en heeft ze hen vrijgesproken. 

Het Parket heeft echter beroep aangetekend tegen dit vonnis, zodat het dossier nog niet definitief kan worden 

afgesloten. 

 

We herinneren eraan dat er momenteel twee andere gelijkaardige dossiers hangende zijn bij de rechtbanken 

van Brussel.  ATENOR GROUP is ervan overtuigd dat ook in deze gevallen haar goede trouw zal worden erkend. 

 

ATENOR GROUP is een vennootschap voor vastgoedpromotie met beursnotering op NYSE Euronext. 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 GROUP 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., CEO 

of Olivier Ralet BDM sprl, Executive Officer 
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