
 

 

 

 

KASGELDVENNOOTSCHAPPEN - VRIJSPRAAK VAN ATENOR EN HAAR MANAGEMENT -  

BEVESTIGD IN HOGER BEROEP  

 
Persbericht 
 
Terhulpen, 28 september 2016 

 

In haar arrest van vandaag, heeft het Antwerpse Hof van Beroep de vrijspraak bevestigd die in januari 2015 door 

de Correctionele Rechtbank van Turnhout werd uitgesproken. Hiermee is dit dossier dus definitief ten gronde 

afgesloten. 

 

ATENOR en drie van haar huidige en voormalige leden van het management waren betrokken in deze procedure. 

Deze betrof de overname door het Belgische filiaal van de Franse bank SOCIETE GENERALE van 18 

vennootschappen, waaronder de n.v. ENTREPRISES MIGEOTTE, verkocht door ATENOR in 1999. 

Na een grondige analyse van de elementen in het dossier stelde het Hof in eerste aanleg dat ATENOR en haar 

management te goeder trouw gehandeld hebben en dat er geen sprake is van een inbreuk in hun hoofde, en 

heeft hen vrijgesproken. 

Het Parket tekende echter beroep aan tegen deze uitspraak.  

 

Na de definitieve uitspraak op strafrechtelijk vlak van 4 mei 2016 in Brussel in het dossier "TENSLEEP/D-FACTO", 

is dit een tweede dossier waarin de goede trouw van ATENOR en haar management wordt erkend. 

 

Pro memorie, een procedure in verband met een vergelijkbaar dossier ("AMERICAN ENERGY") wordt momenteel 

gepleit voor de rechtbanken van Brussel.  

 
 
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., Gelegeerd Bestuurder 

of Olivier Ralet BDM sprl, Executive Officer 
 

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