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A C K E R M A N S & VA N H A A R E N
VERKOOPT HAAR BELANG
I N AT E N O R
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Ackermans & van Haaren
verkoopt haar belang in Atenor
Sofinim NV (100% AvH) heeft een overeenkomst gesloten m.b.t. de verkoop van haar belang van 10,53% in Atenor aan de overige referentie
aandeelhouders, bestaande uit Stéphan Sonneville (CEO), 3D, Luxempart
en Alva.
De transactie zal plaats vinden aan 45 euro per aandeel. Dit zal AvH een
totale opbrengst opleveren van 26,7 miljoen euro en een meerwaarde van
8,7 miljoen euro.
Sofinim was meer dan 20 jaar lang aandeelhouder van Atenor, dat in die
periode een succesvolle groei heeft gekend.
AvH blijft ook na deze verkoop actief in de markt van vastgoedontwikkeling via Extensa (AvH 100%) en BPI (AvH 60,4%, via CFE).
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Ackermans & van Haaren

is een gediversifieerde groep actief in 4

De AvH-groep vertegenwoordigde in 2017 op economisch vlak, via haar aandeel

kernsectoren: Marine Engineering & Contracting (DEME, één van de grootste

in de participaties, een omzet van 5,4 miljard euro en stelt 22.749 mensen te-

baggerbedrijven ter wereld - CFE, een bouwgroep met hoofdkantoor in België),

werk. De groep concentreert zich op een beperkt aantal strategische participaties

Private Banking (Delen Private Bank, één van de grootste onafhankelijke privé-ver-

met een belangrijk groeipotentieel. AvH is genoteerd op Euronext Brussel en is

mogensbeheerders in België, en vermogensbeheerder JM Finn in het VK - Bank

opgenomen in de BEL20-index, de Private Equity NXT-index en in de Europese

J.Van Breda & C°, niche-bank voor de ondernemer en de vrije beroepen in Bel-

DJ Stoxx 600.

gië), Real Estate & Senior Care (Leasinvest Real Estate, een genoteerde vastgoedvennootschap - Extensa, een belangrijke gronden- en vastgoedontwikkelaar met
zwaartepunt in België en Luxemburg) en Energy & Resources (SIPEF, een agro-industriële groep in tropische landbouw).
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Alle persberichten van AvH en haar belangrijkste groepsvennootschappen

25 mei 2018

Tussentijdse verklaring Q1 2018

evenals de ‘Investor Presentation’ kunnen geraadpleegd worden op de AvH

28 mei 2018

Algemene vergadering

website: www.avh.be. Geïnteresseerden die de persberichten via e-mail
wensen te ontvangen, kunnen zich inschrijven via deze website.
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Contact

Jan Suykens

Tom Bamelis

Voor bijkomende informatie

CEO - Voorzitter executief comité

CFO - Lid executief comité

kunt u terecht bij:

Tel. +32.3.897.92.36

Tel. +32.3.897.92.42

Halfjaarresultaten 2018
Tussentijdse verklaring Q3 2018

e-mail: dirsec@avh.be
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