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Het Atenor van vandaag groeide uit de vastgoedontwikkelingen in de Brusselse Europese Wijk 
vanaf de jaren negentig. De opbrengsten werden herinvesteerd in risicokapitaal en in nieuwe 
vastgoedprojecten. De participaties in risicokapitaal werden rond de eeuwwisseling te gelde 
gemaakt en vanaf 2004 lag de focus 100% op vastgoedontwikkeling. Oorspronkelijk richtte de 
groep zich voornamelijk op Brussel (kantoren), daarna op België in zijn geheel (kantoren en 
residentieel vastgoed) en op Luxemburg. In 2008 werden de eerste stappen gezet in Roemenië 
en Hongarije. Vanaf 2016 werden initiatieven genomen in andere Europese landen. Vandaag is 
Atenor actief in 9 landen, in 14 steden met een ontwikkelingspijplijn van 1,28 miljoen m2.  

 

 

 

Atenor is dus een vastgoedontwikkelaar en dit kan leiden tot een zekere volatiliteit van de 
resultaten van jaar tot jaar. De grafiek hieronder illustreert heel duidelijk deze volatiliteit, deels 
een gevolg van de verschillende economische cycli.  

 

(in miljoen EUR) FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19
Bedrijfsopbrengsten 112,793 122,781 129,154 165,677 228,988 140,882 152,521
Groei in % 126,7% 8,9% 5,2% 28,3% 38,2% -38,5% 8,3%
EBIT 23,843 30,338 34,077 35,353 35,379 46,035 52,895
EBIT% 21,1% 24,7% 26,4% 21,3% 15,5% 32,7% 34,7%

Koers 56,80 Financieel resultaat -5,226 -6,872 -6,013 -9,579 -10,837 -8,613 -9,314
Aantal aandelen (m) 7,0385 Netto resultaat 12,028 15,333 19,958 20,375 22,179 35,177 37,777

Marktkapitalisatie (m) 399,78

Eigen vermogen FY19 187,0 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19
Netto fin. schuld FY19 494,5 Winst per aandeel 2,33 2,85 2,84 2,89 4,07 6,48 7,08
ROE '19 20,2% Netto dividend 1,50 1,50 1,46 1,46 1,46 1,54 1,62

Koers/winstverhouding * 14,70 12,02 14,00 16,34 11,08 7,55 8,02
Dividendrendement * 4,4% 4,4% 3,7% 3,1% 3,2% 3,1% 2,8%
*: op basis van koersen op het jaareinde, voor 2019 huidige koers
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Lopende projecten 
Hieronder overlopen we de 29 projecten en geven we een laatste stand van zaken. 
 

België: 
- The One (Brussel, Wetstraat): de appartementen (9.740 m2) werden in de voorbije 2 jaar 

relatief snel te gelde gemaakt. De kantoren (29.500 m2) waren het voorwerp van een 
vruchtgebruikovereenkomst met de Europese Commissie met een looptijd van 18 jaar. Reeds 
in 2018 had Atenor het gebouw voorverkocht aan het Duitse fonds DEKA Immobilien. In de 
tweede helft van 2020 zal nog een verwaarloosbare bijdrage geboekt worden, in 2021 nog 
een lichte bijdrage. Het project mag in feite als afgerond beschouwd worden.  
 

- Realex (Brussel, Wetstraat, gelegen vlak naast The One, 90% belang): bouw van 58.400 m2 
kantoorruimte. In augustus 2020 werd een bouwaanvraag ingediend die voorziet in een 
omvangrijke conferentieruimte (24.000 m2), teneinde te kunnen inspelen op een vraag 
vanwege de Europese Commissie. De kans is heel reël dat de Commissie dit gebouw zal 
huren/verwerven. Dit kan in 2021 al tot een eerste beperkte bijdrage leiden. Een tweede stap 
zal in de jaren nadien leiden tot de bouw van een kantoorgebouw van 24.400 m2.  

 
- City Dox (Brussel): gemengd project, oppervlakte 120.000 m2. Atenor kocht in 2011 het 

terrein met industriële gebouwen met een oppervlakte van 5,4 hectare te Anderlecht, vlak 
aan het kanaal Brussel-Willebroek. De eerste bouwwerken startten in 2015, maar reeds in 
2014 kon een meerwaarde geboekt worden op de verkoop van een rusthuis. Vandaag loopt 
de 2e fase van de ontwikkeling, bestaande uit 181 woningen (21.500 m2) en uit 7.300 m2 
gebouwen voor geïntegreerde bedrijfsdiensten. De 3e fase met 171 woningen (aangevuld 
met enkele winkels) bevindt zich in de vergunningsfase en zal in 2022 en 2023 tot de 
resultaten bijdragen. Nadien volgt een 4e fase die de bouw van een 400-tal woningen omvat.  

 
- Victor (Brussel): dit project heeft Atenor al meer dan 10 jaar in portefeuille, politieke 

discussies hebben doorlopend voor vertragingen en uitstel gezorgd. Vandaag ligt een project 
met een oppervlakte van 94.300 m2, waarvan 72.500 m2 kantoren, op tafel. Ook wordt er 
voorzien in een 100-tal sociale en passieve huizen voor CityDev, de Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er dienen nog 
verschillende administratieve procedures doorlopen te worden, alsook een selectie van 
mogelijke ontwikkelingen. We voorzien maar pas tegen 2025 een eerste bijdrage.  

 
- CCN (Brussel): 33%-belang in partnerschap met AXA IM en AG Real Estate. Deel uitmakend 

van het Noord Station zal de herontwikkeling van de bestaande gebouwen resulteren in 
90.000 m2 kantoren, 30.000 m2 residentieel vastgoed en 10.000 m2 winkels. We verwachten 
een eerste bijdrage vanaf 2023. De huidige huurinkomsten gaan op aan studiekosten.  

 
- Beaulieu (Brussel): 24.500 m2 kantoren, verworven via overname van het gelijknamige 

vastgoedcertificaat. De Europese Commissie huurt de gebouwen nog tot in 2021. Er worden 
diverse herontwikkelingsmogelijkheden onderzocht, die zullen aansluiten bij de geplande 
werken in de omgeving.  

 
- De Molens (Deinze): 50%-belang in een residentieel project van 32.000 m2. Reeds in 2021 

zou een eerste bijdrage geboekt kunnen worden.   
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- Les Berges de l’Argentine (Terhulpen): 4.000 m2 kantoren die bijna afgewerkt/gerenoveerd 

zijn. In principe zal Atenor in 2021 van huurinkomsten kunnen genieten, een verkoop zou 
kunnen plaats vinden in 2022. Daarnaast volgt er een ontwikkeling met residentieel vastgoed 
(27.000 m2). De bouwaanvraag zal in de tweede helft van 2021 ingediend worden.  
 

- Nysdam (Terhulpen): 15.600 m2 kantoren. Commerciële herpositionering is succesvol 
afgerond met 100% bezetting tot gevolg. Het verkoopproces werd opgestart, maar Atenor lijkt 
helemaal geen haast te maken.  

 
- Au Fil des Grands Prés (Bergen) : de 2e fase beslaat 14.000 m2 kantoren en 36.000 m2 

woningen. De kantoren zijn reeds verkocht, naarmate de oplevering vordert, zal er nog een 
bijdrage geboekt worden. Door het opnieuw indienen van een bouwaanvraag zullen de 
woningen maar tegen 2024 volledig afgewerkt zijn.  

 
Nederland: 
- Verheeskade (Den Haag): 50% belang in een project van 58.000 m2 met residentieel en 

winkelvastgoed. De commercialisering kan reeds in 2021 starten, maar de volledige 
oplevering is voorzien voor 2024.  

 
Luxemburg: 
- Twist (Esch-Belval): bestaat uit 15.000 m2 kantoren, appartementen en winkels. De 

commercialisering zal in 2021 starten. We verwachten een bijdrage van dit project in de 
volgende 3 jaren elk.  

- Buzzcity (Leudelange): 16.800 m2: al op plan verkocht, het resultaat wordt geboekt naarmate 
de werken vorderen. De oplevering is voorzien voor 2021. Atenor kan nog een bijkomende 
bijdrage boeken als ze huurders weet aan te trekken.  

- Lankelz (Esch-sur-Alzette): gemengd gebruik 67.850 m2, waaronder 350 woningen. De 
bouwaanvraag wordt eind 2020 ingediend. Atenor heeft een belang van 50% in dit project. 
We verwachten een winstbijdrage in de jaren 2022, 2023 en 2024.  

- Square 42 (Esch-sur-Alzette): gemengd gebruik (kantoren en winkels) 21.600 m2: indienen 
van de bouwaanvraag in eerste helft 2020. Een eerste bijdrage zal maar in 2023 geboekt 
kunnen worden.  

 
Frankrijk 
- Com’Unity (Parijs): kantoorproject van 33.800 m2. De oplevering van het gebouw is voorzien 

voor het derde kwartaal van 2021. De commercialisering heeft door corona een zekere 
vertraging opgelopen, maar dit belet niet dat dit project belangrijke voordelen heeft in 
vergelijking met de kantoortorens in La Défense. We gaan uit van beperkte huurinkomsten in 
2021 en een verkoop in 2022.  

- U’Man (Parijs): de bouwvergunning werd afgeleverd. Atenor zal slechts de bouw beginnen 
als Com’Unity verhuurd of verkocht is. Dat kan vanaf 2022, een verkoop is mogelijk in 2023.  

 
 
Portugal 
- WellBE (Lissabon): project met 27.850 m2 kantoren en 1.250 m2 winkels. De bouwvergunning 

wordt eind 2020 verwacht, de werken zouden dan begin 2021 kunnen starten. In 2022 en 
2023 zouden we een bijdrage van dit project kunnen verwachten.  
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Duitsland 
- Am Wehrhahn (Düsseldorf): kleiner project van 4.245 m2 bestaande uit een winkelpand op 

het gelijkvloers (reeds verhuurd) en 7 verdiepingen met appartementen. 
- Heinrichstrasse (Düsseldorf): kantoorontwikkelingsproject van 14.000 m2 dat Atenor verwierf 

in juli 2020. In 2022 en 2023 mag een bijdrage verwacht worden.  
 

Polen: 
- University Business Campus (Warschau): nieuwe naam is Lakeside: 56.000 m2 nieuwe 

kantoren op een site met 2 oudere gebouwen. Deze gebouwen zijn verhuurd voor 2,7 miljoen 
euro op jaarbasis. Een eerste gebouw wordt afgebroken om plaats te maken voor een nieuw 
kantoorgebouw van 24.000 m2. De bouw kan starten in 2021. Eenmaal dit gebouw zich in 
een eindfase bevindt (verkoop/verhuur) verwachten we de afbraak van het tweede gebouw.  
We verwachten nog huurinkomsten van beide gebouwen in 2020 en van een gebouw in 
2021. De realisatie van het eerste gebouw kan in 2023 plaatsvinden, van het tweede gebouw 
verwachten we een bijdrage in 2023 en 2024.  

- Fort 7 (Warschau): supergroot project van 250.000 m2 met een gemengd gebruik nabij het 
vliegveld. In een eerste fase wordt de bouw van een hotel en een deel kantoren gepland. We 
verwachten een eerste bijdrage in 2024.  

 
 
Hongarije: 
- Vaci Greens (Boedapest): constructie van de gebouwen E (26.000 m2) en F (27.500 m2): 

gebouw E is al verkocht, de commercialisering gaat verder (al 40% verhuurd). Gebouw F is 
opgeleverd en voor 73% verhuurd. We verkochten een verkoop van dit gebouw eind 2021.  

- Arena Business Campus (Boedapest):  (74.300 m2 kantoren): het gebouw A van 21.000 m2 
wordt in 2020 opgeleverd, er werd al een eerste huurder voor 3.000 m2 (15% van dit eerste 
gebouw) aangetrokken. We zijn van mening dat het aantrekken van huurders relatief traag 
verloopt, er is niettemin veel interesse, zelfs voor de andere gebouwen van dit project die nog 
gebouwd moeten worden.  

- Roseville (Boedapest): 16.150 m2 kantoren en winkels. De bouwaanvraag werd ingediend, 
bepaalde funderingswerken werden al verricht. De bouwvergunning wordt eind 2020 
verwacht, waarna de bouw kan starten. We verwachten wel geen bijdrage voor 2023.  

- Bakerstreet (Boedapest): 18.750 m2 kantoren en winkels. De bouwaanvraag werd ingediend.  
 

Roemenië: 
- Hermes  Business Campus (Boekarest): 75.200 m2 kantoren: verhuurd voor 10 miljoen euro 

per jaar. De onderhandelingen voor verkoop lopen. Door het aantrekkelijke huurrendement is 
Atenor weliswaar niet gehaast om te verkopen. We hopen wel op een verkoop in 2021.  

- Dacia One (Boekarest): 16.300 m2: bouwvergunning werd begin 2020 ontvangen, het 
gebouw is al volledig verhuurd. De oplevering is voorzien voor het derde kwartaal van 2021. 
We verwachten een verkoop in 2021.  

- @Expo (Boekarest): 54.750 m2 kantoren en winkels: de bouw van een eerste gebouw van 
22.600 m2 is gestart, de oplevering is voorzien voor het derde kwartaal van 2021. Er werd al 
een eerste huurder voor 15% van het gebouw aangetrokken.  

- Up-site Bucharest (Boekarest): 2 torens met appartementen en enkele winkels, 31.250 m2. 
De bouwvergunning werd in juni 2020 ontvangen. De commercialisering is gestart. We 
mogen een bijdrage verwachten in de jaren 2021, 2022 en 2023.  
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Waardering op basis van de individuele projecten 
Om een waardering voor het aandeel Atenor te bepalen, maken we gebruik van een 
verdiscontering van de toekomstige winstbijdragen. Anders gesteld, van de gerealiseerde vrije 
cash-flow op elk project, zijnde het verschil tussen de verkoopprijs en de kosten van elk project.  
Van deze bijdrage of bruto marge, trekken we de algemene kosten en de financiële lasten af. Het 
aldus bekomen resultaat verdisconteren we aan 6% naar vandaag. Deze oefening doen we tot en 
met het jaar 2024. Voor de jaren nadien gaan we uit van een jaarlijkse winst van 35 miljoen euro 
die we verdisconteren naar de eeuwigheid aan 6%. Dat bedrag verdisconteren we dan weer naar 
vandaag, ook aan 6%. De 35 miljoen euro die we gebruiken, moet afgezet worden tegenover de 
resultaten van 2018 (35,2 miljoen euro) en 2019 (37,8 miljoen euro). Van de bekomen waarde 
trekken we de netto financiële schuld niet af, enerzijds integreren we de kosten van die schulden, 
anderzijds worden die schulden terugbetaald door de opbrengst van de verkopen.  

 
We merken op dat er in de periode tot 2024 geen bijdrage voorzien wordt voor het project Victor 
in Brussel en dat er slechts een beperkte bijdrage van Fort 7 (250.000 m2) in Warschau in 2024 
geïntegreerd wordt. We geven ook nog mee dat bij de verkoop van residentiële projecten 
belastingen verschuldigd zijn op de winsten, die worden verrekend in de bruto marge.  
In totaal bekomen we een waarde van 89,09 euro per aandeel. De waarde tot 2024, 27,16 euro 
per aandeel, vertegenwoordigt 30% van deze waarde, de waarde na 2024 is goed voor 70% van 
het totaal.  

20H2 2021 2022 2023 2024 2025 Na 2024
B The One 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B Realex 0,0 3,0 4,0 4,0 5,0 0,0 0,0
B City Dox 2,0 3,0 4,0 4,0 6,0 6,0 0,0
B Victor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0
B CCN 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0
B Beaulieu 0,0 3,0 0,0 4,0 5,0 0,0 0,0
B De Molens 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
B Les Berges de l'Argentine 0,0 0,2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B Nysdam 0,4 0,7 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B Au Fil des Grands Prés 1,0 1,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0
NL Verheeskade 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0
LUX Twist 0,0 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0
LUX Buzzcity 0,5 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LUX Lankelz 0,0 0,0 4,0 5,0 5,0 0,0 0,0
LUX Square 42 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0
F Com'Unity 0,0 1,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0
F U'Man 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0
POR WellBE 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
D Am Wehrhahn 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
D Heindrichstrasse 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0
POL Univ. Business Campus 1,3 1,4 0,0 16,0 6,0 0,0 0,0
POL Fort 7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
H Vaci Greens 0,7 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H Arena Business Campus 0,1 0,8 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
H Roseville 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0
H Bakerstreet 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0
RO Hermes Business Campus 5,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RO Dacia One 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RO @Expo 0,0 0,0 9,0 7,0 7,0 0,0 0,0
RO Up-site Bucharest 0,0 3,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0

minus kosten -10,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0
Totaal 0,9 43,6 57,5 85,5 33,0 583,3
Verdisconteerd aan 6% 0,9 41,1 51,2 71,8 26,1 435,9
Totaal tot 2024 191,2 p/a tot 2024 27,16
Na 2024 435,9 p/a na 2024 61,93

totale waarde 89,09
beurskoers 56,80
discount - / premie + 36,2%
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Corona-crisis en vooruitzichten 
Voor 2020 gaat Atenor uit van een resultaat van minstens 20 miljoen euro. Aangezien de winst 
na de eerste helft van 2020 al was uitgekomen op 19,624 miljoen euro, houdt dit in dat er weinig 
belangrijke zaken zullen plaats vinden in de tweede helft van 2020. Dat valt ook af te leiden uit 
ons overzicht van de geschatte inkomsten (zie vorig blad). De inkomsten betreffen voornamelijk 
huurinkomsten en overstijgen net de operationele en de financiële kosten.  
We geven ook een overzicht van de laatste commentaren van de groep m.b.t. de situatie in de 
huidige corona-omgeving: 
- Vertraging in de procedure van vergunningsaanvragen 
- Geen noemenswaardige vertragingen bij de bouw van de kantoren 
- Verkoop residentieel vastgoed: verloopt onregelmatig 
- Vertraging bij transacties op de beleggingsmarkt door een moeilijke uitvoering van 

aankoopprocedures 
- Geen invloed op de prijzen van kantorenprojecten en op institutionele interesse.  
 
 
Conclusie  
In maart 2019 presenteerde Atenor een update van haar objectieven. Enerzijds nam ze 
initiatieven om het aantal vierkante meters in ontwikkeling te verhogen van 600.000 m2 eind 2015 
naar 900.000 m2 begin 2019. Anderzijds ging ze er van uit dat de pijplijn van projecten binnen de 
4,5 jaar ontwikkeld zou kunnen worden, i.p.v. 6 jaar voordien.  
De impact op de toekomstige resultaten van die wijzigingen was niet min. Van een jaarlijkse bruto 
marge (voor operationele, financiële kosten en belastingen) van 40 miljoen euro, zou Atenor naar 
80 miljoen euro kunnen evolueren. Na onze berekeningen (zie vorig blad) wordt duidelijk dat die 
80 miljoen euro dichterbij komt. Voor 2022 schatten we de bruto marge op 77,5 miljoen euro 
(resultaat van 55,5 miljoen euro + 20 miljoen euro kosten), voor 2023 is dat zelfs 105,5 miljoen 
euro. Natuurlijk kunnen sommige projecten een jaar vroeger of een jaar later gerealiseerd 
worden, maar het moet duidelijk zijn dat die 80 miljoen euro met rasse schreden nadert. Na 
kosten kan dat een netto resultaat van 55 tot 60 miljoen euro opleveren, per aandeel is dat 7,8 tot 
8,5 euro. Kleven we daar een afgeronde koers/winstverhouding op van 10, dan komen we in de 
buurt van het berekende koersdoel van 89,09 euro.  
Op korte termijn verwachten we geen spectaculaire bewegingen, gelet op het feit dat er niet 
onmiddellijk grote transacties aangekondigd zullen worden (alhoewel het altijd mogelijk blijft). Een 
ander feit dat de koers nog steeds tegen houdt, is de kapitaalverhoging van eind juni 2020. Naar 
onze mening was die enerzijds niet onmiddellijk nodig, anderzijds werd deze doorgevoerd aan 
een te lage koers. Die nieuwe aandelen zijn niet in vaste handen terecht gekomen en 
verhinderen op korte termijn een zekere koersstijging. Op termijn zullen deze nieuwe aandelen 
niettemin geabsorbeerd worden naarmate er nieuwe transacties aangekondigd zullen worden.  
 
 
 
 
Gert De Mesure (11 december 2020, koers Atenor: 56,80 euro) 
 
 
 


