
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

SUCCESVOLLE PLAATSING VAN 669.643 AANDELEN WDP 

EERSTE STAP INDIRECTE INBRENG VAN DE TIEL-SITE TE NEDERLAND GEREALISEERD 

 
WDP meldt de succesvolle plaatsing van 669.643 aandelen van de referentieaandeelhouder van 

WDP, de familie Jos De Pauw1, naar aanleiding waarvan de verhandeling van de aandelen WDP op 

Euronext Brussels werd geschorst sinds gisterennamiddag. Hiermee werd een eerste stap gezet in 

de transactie betreffende het project te Tiel (Nederland), die leidt tot een versteviging van het 

eigen vermogen van WDP voor een totaalbedrag van circa 50 miljoen euro bij wijze van een 

(indirecte) inbreng in natura van vastgoed. 

 

Succesvolle private plaatsing 

De referentieaandeelhouder van WDP, de familie Jos De Pauw, heeft via een private plaatsing voor 

een bedrag van circa 37,5 miljoen euro van haar bestaande aandelen WDP geplaatst. De 669.643 

aandelen werden geplaatst bij een brede basis van Belgische en internationale investeerders, aan 

een prijs van 56,00 euro per aandeel, wat een discount van 3,2% inhoudt ten opzichte van de 

slotkoers van gisteren, 19 november 2014. De verhandeling van de aandelen op Euronext Brussels 

werd daartoe sinds gisterennamiddag geschorst en zal nu worden hervat. ING België N.V. als Global 

Coordinator & Joint Bookrunner en Kempen & Co N.V. als Joint Bookrunner hebben deze plaatsing 

begeleid. 

 

Eerste stap (indirecte) inbreng in natura van het project te Tiel (Nederland) gerealiseerd 

De plaatsing, met als voorwerp de verkoop van bestaande aandelen van de referentieaandeelhouder 

van WDP, de familie Jos De Pauw, past in het kader van de door WDP geplande transactie 

betreffende het project te Tiel (Nederland). WDP plant op 25 november 2014 de globale site te Tiel2 

te verwerven via een (indirecte) inbreng in natura voor een totaalbedrag van ongeveer 50 miljoen 

                                                           
1 Via de familiale maatschapsstructuur RTKA. 
2 Zie persbericht van 19 november 2014. 
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euro tegen uitgifte van nieuwe aandelen WDP, aan een uitgifteprijs die gelijk is aan voormelde 

plaatsingsprijs van 56,00 euro.  

Deze nieuw gecreëerde aandelen zullen vervolgens door de inbrenger worden doorverkocht aan de 

familie Jos De Pauw, aan een prijs die gelijk is aan de uitgifteprijs, die met het oog op de betaling van 

een deel van deze aandelen eerst deze private plaatsing heeft gerealiseerd. Voor de volledige 

beschrijving van deze transactie, wordt verwezen naar het persbericht van gisteren, 19 november 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 is gespecialiseerd in de terbeschikkingstelling van 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) 
Ondernemingsnummer 0417.199.869 (RPR Brussel) 
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