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DUIDE LI JKE  RECH TZETTI NG VAN DE VE RKEE RDE INFORMATIE  D IE  D OOR H ET A GENTSCHA P BE LGA  

VERSPRE ID WE RD OP 31  AUGU STU S AA NGAANDE E EN BE ROE PSPROCEDU RE  

 
 

Terhulpen, 3 september 2018 

 

 

ATENOR betwist ten stelligste de verkeerde informatie die door het agentschap Belga verspreid werd op  

31 augustus, met name het feit dat ATENOR betrokken zou zijn in de beroepsprocedure tegen het vonnis 

van 4 mei 2016 met betrekking tot de verkoop van een beweerdelijke kasgeldvennootschap. 

 

Zoals gemeld in ons persbericht van 16 juni 2016, heeft de Brusselse correctionele rechtbank zich op  

4 mei 2016 uitgesproken in de strafrechtelijke procedure met betrekking tot de verkoop van een 

voormalige dochtervennootschap van ATENOR en de goede trouw van ATENOR en haar management, 

alsook de afwezigheid van enige collusie bevestigd.  Op strafrechtelijk vlak, werd het vonnis van  

4 mei 2016 dan ook terecht als definitief beschouwd. 

 

Ter verduidelijking herhaalt ATENOR dat het openbaar ministerie geen beroep heeft aangetekend tegen 

dit vonnis en dat het beroep dat door de Belgische staat werd aangetekend als burgerlijke partij,  

geen betrekking heeft op ATENOR. 

 

Er is dan ook geen enkel dossier in deze materie (waarin ATENOR een rol zou gespeeld hebben) meer 

hangende bij de rechtbanken. 

 

 

 

 
ATENOR is een vennootschap voor vastgoedpromotie met beursnotering op 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 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    -    e-mail: info@atenor.be    -    www.atenor.be 
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