
 

 
Persbericht 

FORD is de nieuwste huurder van Gebouw D van Váci Greens  

 
Terhulpen, 3 mei 2018 
 
Ford heeft, als één van de grootste wereldwijde spelers in de auto-industrie, gebouw D van Vaci Greens gekozen voor 

haar business unit European Business Service Centre.  De transactie werd begeleid door CBRE als vertegenwoordiger 

van Ford Motor Company en Cushman & Wakefield als vertegenwoordiger van ATENOR. 

De unit European Business Service van Ford Central & Eastern European Sales Llc. verhuist naar zijn nieuwe, 4.000 m² 

grote kantoor in gebouw D van Váci Greens. "In de zoektocht naar een nieuw kantoor lag de nadruk op de ligging, de 

topkwaliteit van de technische eigenschappen, de flexibiliteit van het gebouw en de diensten die erin terug te vinden 

waren. Tijdens het zoekproces bleek gebouw D van Váci Greens de beste keuze", aldus Viktor Molnár, Regional Director 

van Ford Central & Eastern Europe Llc. 

Het kantorencomplex Váci Greens, ontwikkeld door ATENOR, biedt een exclusieve zakelijke omgeving van categorie A+ in 

een uniek groen gemeenschapskader. Het ontwerp van Váci Greens is een combinatie van de beste architecturale 

oplossingen en de nieuwste bouwtechnologieën, wat leidt tot lage operationele kosten. Het milieubewustzijn van het 

project wordt ook bewezen door zijn BREEAM "Excellent"-certificering. Váci Greens D is het vierde gebouw van het project 

dat voltooid is. Het kijkt uit over de duizenden vierkante meter gemeenschapsruimte. Deze "piazza", net als alles binnen 

Váci Greens, is er voor het comfort en gemak van de huurders.  

Eens voltooid zal Váci Greens in totaal bestaan uit 125.000 m² kantoorruimte in zes gebouwen, gelegen in de snelst 

groeiende zakenwijk van Boedapest, de Váci Corridor. Het complex biedt nu al onderdak aan tal van grote huurders die 

samen bijna 6.000 mensen in dienst hebben. Met de oplevering van de laatste gebouwen (E & F) in de komende 2-3 jaar 

zal dit aantal nog verdubbelen.   

"We zijn er trots op dat Ford - dat al sinds zijn oprichting pionier is in de wereldwijde industrie - verhuist naar Váci Greens 

D," aldus Nikolett Püschl, Leasing Manager van Atenor Hungary. "Met deze transactie is het gebouw bijna volledig 

verhuurd en dat beschouwen wij als een opmerkelijk succes, aangezien het pas 4 maanden geleden werd opgeleverd." 

Enkele van onze recente projecten: 
 

The One (39.310 m² gemengde kantoren, woningen en winkels), Brussel - België; UP-site (84.415 m², gemengde woningen, kantoren 
en winkels), Brussel - België; BuzzCity (16.000 m² kantoren), Leudelange - Luxemburg; Twist (14.300 m² kantoren, woningen, winkels), 
Belval - Luxemburg; Bords de Seine 1 (34.000 m² kantoren), Parijs - Frankrijk; Aréna Business Campus (85.500 m² kantoren en winkels), 
Boedapest - Hongarije; Váci Greens (125.000 m², kantoren en winkels), Boedapest - Hongarije; Dacia 1 (15.000 m² kantoren), 
Boekarest - Roemenië; @Expo (44.000 m² kantoren), Boekarest – Roemenië; Hermes Business Campus (78.000 m² kantoren), 
Boekarest - Roemenië. 
 

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, CEO of Sidney D. Bens, CFO. 
 +32-2-387.22.99    -     +32-2-387.23.16    -    e-mail : info@atenor.be    -    www.atenor.be 
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