
 

 

 
 
 
 
 

 

SUCCESVOLLE PLAATSING VAN 565.000 AANDELEN WDP 

 

WDP heeft kennis genomen van de succesvolle plaatsing van 565.000 aandelen WDP, aangehouden 

door Belgische professionele vastgoedspelers, naar aanleiding waarvan de verhandeling van de 

aandelen WDP werd geschorst1. Het gaat om een deel van de aandelen die deze vastgoedspelers 

hebben verworven als gevolg van de inbreng in natura van MLB NV, die werd vergoed door de uitgifte 

van nieuwe aandelen WDP, eerder vandaag, 31 maart 2015, waarbij WDP de strategische XXL-site, met 

name de multimodale FMCG-campus voor DHL Supply Chain te Bornem, heeft verworven. Deze 

transactie heeft geleid tot een kapitaalverhoging van afgerond 48 miljoen euro voor WDP2. De nieuw 

gecreëerde aandelen maakten in totaal 3,8% van het totaal aantal uitstaande aandelen uit.  

De 565.000 aandelen werden geplaatst bij een brede basis van Belgische en internationale 

investeerders, aan een prijs van 72,50 euro per aandeel, wat een discount van 2,0% inhoudt ten 

opzichte van de laatste koers eerder vandaag, 31 maart 2015, net voor de verhandeling van de 

aandelen op Euronext Brussels daartoe werd geschorst en nu zal worden hervat. ING België NV als 

Global Coordinator & Sole Bookrunner en Kempen & Co NV als Placement Agent hebben deze plaatsing 

begeleid voor rekening van de verkopende partijen. 

  

                                                           
1 Zie persbericht van 31 maart 2015 betreffende de schorsing. 
2 Zie persbericht van 31 maart 2015 betreffende de realisatie van deze transactie. 
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Voor meer informatie kan u steeds terecht bij: 

WDP Comm. VA   Joost Uwents   Mickael Van den Hauwe 
Blakebergen 15   CEO    CFO 
1861 Wolvertem 
Belgium    T +32 (0) 52 338 400  T +32 (0) 52 338 400 
www.wdp.be   M +32 (0) 476 88 99 26  M +32 (0) 473 93 74 91 
investorrelations@wdp.be joost.uwents@wdp.be  mickael.vandenhauwe@wdp.be 
 
Image gallery: www.wdp.be/relations/pressmedia 
 
 
WDP ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft meer dan 2 miljoen m² panden 
in portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke gebouwen is verdeeld over meer dan 100 
sites op logistieke knooppunten voor opslag en distributie in België, Frankrijk, Nederland en Roemenië. Meer info over WDP 
kan u vinden op www.wdp.be. 
 
WDP Comm. VA – B-REIT (Openbare Gereglementeerde VastgoedVennootschap naar Belgisch recht) 
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