
 

 

Persbericht 

 

ABO-GROUP Environment kondigt haar notering op de 

continumarkt op Euronext Brussel aan en de aanstelling van een 

liquidity provider 

 

Verbetering van de liquiditeit en de visibiliteit op de beurs 

Toelating tot dubbele notering op Euronext Parijs verwacht in de komende weken om de 

snelle groei van de groep op de Franse markt te ondersteunen 

Groeiperspectieven ondersteunt in Europa 

 

Gent, België, 6 april 2021 – ABO-Group Environment (BE0974278104 – ABO), gespecialiseerd 

ingenieursbureau gefocust op geotechniek, milieu en bodemsanering, wordt vanaf vandaag op de 

continumarkt van Euronext Brussel genoteerd, waarbij de bank Degroof Petercam (DPAM) als 

liquidity provider opstart. 

Verbeterde liquiditeit van het aandeel 

De aandelen van ABO-Group, die voorheen genoteerd werden op de dual fixing markt, zullen 

voortaan op de continu Euronext markt genoteerd worden om zo de liquiditeit van het aandeel en de 

zichtbaarheid ervan op de beurs te  verbeteren. 

Dubbele notering op Euronext Brussel en Parijs 

Deze belangrijke stap dient ter voorbereiding van de aanvraag ter dubbele notering van de aandelen 

op Euronext Parijs en Brussel. Immers, met de publicatie van haar jaarresultaten 2020, kondigde 

ABO-Group het ingediende dossier tot dubbele notering aan. Het is nu wachten op de validatie van 

noteringscommissie van Euronext Parijs. 

Ondersteuning van de snelle expansie van de groep op de Franse markt 

Deze notering weerspiegelt de wens van ABO-Group om haar ontwikkeling in Frankrijk, één van haar 

strategische markten, te blijven versnellen. De groep zal in Frankrijk meer dan 50% van haar omzet 

realiseren, mede door drie recente overnames. 

De visibiliteit en de notoriëteit  

Een toetreding tot de Parijse beurs zal zorgen voor meer notoriëteit en visibiliteit. Dit zal op zijn 

beurt de verdere commerciële uitbouw van de groep en de consolidatie van de Franse markt in 

geotechniek en milieu verder ondersteunen. ABO-Group heeft vertrouwen in deze ontwikkelingen 

gezien haar goede resultaten op vlak van operationele en financiële integratie.  

  



 

 

Sterke groeiperspectieven in haar thuislanden 

Zowel in Frankrijk, als in België en in Nederland, neemt de vraag naar studies sterk toe in het 

vooruitzicht naar het herstel van post-COVID.  

Ook is er de ‘climate change’. Recente overstromingen en droogtes hebben niet alleen een impact op 

de gemeenschappelijke infrastructuurvoorzieningen (afglijdende wegen, instabiele bruggen,…), maar 

hebben ook steeds meer een impact op de stabiliteit van de woningen.  

Verdubbeling ingenieurs ‘risques naturels’  

Om de vraag van de markt te beantwoorden, wordt het aantal geotechnische ingenieurs van onze 

jongste afdeling, ‘Risques Naturels’, dan ook nagenoeg verdubbeld in de komende maanden. 

 

 

Over ABO-GROUP 

ABO-GROUP is een gespecialiseerd ingenieursbureau gericht op geotechniek, milieu en 

bodemsanering. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring is ABO-GROUP aanwezig in 

België, Nederland en Frankrijk, alsook internationaal. ABO-GROUP garandeert haar klanten een 

duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je 

terecht op de ABO-GROUP website (www.abo-group.eu). 
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