
 

 

 

 

HET PARKET STEMT IN MET HET VONNIS DAT ATENOR EN HAAR MANAGEMENT  

VRIJSPREEKT IN EEN VAN DE DOSSIERS VAN DE "KASGELDVENNOOTSCHAPPEN" 

 
Persbericht 
 
 
Terhulpen, 16 juni 2016 

 
Zoals eerder aangekondigd sprak de Correctionele Rechtbank van Brussel zich op 4 mei 2016 uit over de 
procedure in verband met de verkoop die plaatsvond in december 2000 van een voormalige 
dochteronderneming van ATENOR. 
 
Na een langdurig gemotiveerd vonnis dat een zeer nauwkeurige analyse gaf van de elementen in het dossier, 
stelde de Rechtbank de perfecte goede trouw van ATENOR en haar management vast, wijzend op de totale 
afwezigheid van collusie tussen hen en de koper, en besloot ze dat er geen sprake was van valsheid in geschrifte 
betreffende deze verkoop van aandelen, zodat de Rechtbank van oordeel was dat de andere inbreuken die ten 
laste gelegd waren in verband met deze verkoop verjaard zijn. 
 
De Belgische Staat, burgerlijke partij, ging echter in beroep tegen deze uitspraak, zonder motivering van de 
argumenten op basis waarvan zij voornemens was de beslissing van de Rechtbank te betwisten. 
 
Bij het verstrijken van de beroepstermijn blijkt vandaag dat het Parket niet in hoger beroep wenste te gaan. 
Het vonnis van 4 mei 2016 kan dan ook als definitief worden beschouwd op strafrechtelijk vlak. 
De eisen van de belastingdienst als burgerlijke partij werden in duidelijke bewoordingen verworpen door de 
Rechtbank. 
 
We herinneren eraan dat er momenteel nog twee andere gelijkaardige dossiers hangende zijn: 

- het ene is momenteel hangende bij het Antwerpse Hof van Beroep voor het zogenaamde dossier 

"Entreprises Migeotte/Société Générale", waarvoor ATENOR en haar management in eerste instantie 

werden vrijgesproken; het vonnis van het Hof van Beroep is aangekondigd voor 29 juni. 

- en het zogenaamde dossier “American Energy", dat in september 2016 voorkomt in de Brusselse 

rechtbanken. 

ATENOR is ervan overtuigd dat ook in deze dossiers haar goede trouw zal worden erkend. 
 

 
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 
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