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Urbanove Shopping Development SA heeft een persbericht gepubliceerd waarin de markt in kennis wordt
gesteld van het feit dat de Rechtbank van Koophandel van Brussel haar op vandaag een verlenging heeft
toegekend voor de procedure van gerechtelijke reorganisatie die geopend was op 15 april laatstleden. Dit
persbericht is in bijlage beschikbaar.
Banimmo, die voor 44% aandeelhouder is van de groep Urbanove, heeft op vandaag voor de groep een
mezzaninelening uitstaan waarvan het netto geprovisioneerd saldo in de rekeningen op 31 december
2015 € 24,5 miljoen bedroeg.
Banimmo is verheugd over deze extra termijn die de verschillende schuldeisers in staat zou moeten
stellen overleg te plegen om tot een akkoord te komen over een globaal financieel plan dat de goede
voltooiing van de projecten van de groep kan waarborgen.
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Persbericht

De procedure van gerechtelijke reorganisatie van Urbanove en haar
dochterondernemingen wordt verlengd
Brussel, vrijdag 17 juni 2016 – De Rechtbank van Koophandel van Brussel heeft aan Urbanove
Shopping Development en haar dochterondernemingen een verlenging van de opschorting
toegekend met betrekking tot hun procedure van gerechtelijke reorganisatie, en dit tot 30
november 2016. Deze bijkomende termijn wordt aan de groep toegekend met het oog op het
verderzetten van de reorganisatie van de financiële structuur van de projecten rond stedelijke
winkelcentra die het ontwikkelt in Verviers (Au Fil de l'Eau) en in Namen (le Côté Verre).
De Franstalige Rechtbank van Koophandel van Brussel heeft op vrijdag 17 juni 2016 de verlenging van
de opschorting goedgekeurd van de procedure van gerechtelijke reorganisatie van Urbanove Shopping
Development en haar dochterondernemingen, en dit tot 30 november 2016. Deze bijkomende termijn zou
de schuldeisers in staat moeten stellen overleg te plegen om tot een akkoord te komen over een globaal
financieel plan dat de goede voltooiing van de projecten van de groep kan waarborgen.
Urbanove heeft vertrouwen in de afloop van deze procedure. Het is namelijk zo dat "we midden mei aan
de stad Verviers een programma en een project hebben voorgesteld die afgestemd zijn op het politieke
akkoord van 18 juni 2015 en we hopen op basis hiervan met de stad vooruitgang te kunnen boeken,"
verklaart Didrik van Caloen. "De commercialisatie van de stedelijke centra in Namen en Verviers wordt
verder actief voortgezet en verscheidene belangrijke merken hebben hun interesse reeds bevestigd" wat
nog maar eens de aantrekkelijkheid bewijst van de huidige projecten van winkelcentra in Namen en
Verviers. Dit sterkt ook Urbanove in haar zoektocht naar nieuwe partners.
Urbanove Shopping Development is de promotor en vastgoedontwikkelaar achter de projecten van
winkelcentra "Le Côté Verre" in Namen en "Au Fil de l'Eau" in Verviers. Het aandeelhouderschap is
verdeeld tussen een private pool en een publieke regionale Waalse pool. De private pool, die meer dan
70% van de aandelen in handen heeft, bestaat met name uit Banimmo, Besix en Degroof-Petercam. De
publieke pool heeft bijna 30% van de aandelen in bezit en bestaat uit de SRIW, Namur Invest en Invest
Services (Meusinvest Group).
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