
 

 
 
 
 
 

 

 

OPENBAARMAKING OVER EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING 

 (ARTIKEL 14, EERSTE LID, VAN DE WET VAN 2 MEI 2007 OP DE OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN) 

 

WDP kondigt aan een op 13 september 2016 gedateerde transparantiekennisgeving te hebben 

ontvangen, waaruit blijkt dat AXA Investment Managers S.A., ingevolge een transactie van aandelen 

op 9 september 2016, op 13 september 2016 3,17% van de stemrechten van de vennootschap bezit. 

Zij heeft aldus de deelnemingsdrempel van 3% overschreden. 

 

De op 13 september 2016 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie: 

 Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of 

stemrechten. 

 

 Kennisgeving door: een persoon die alleen kennis geeft. 

 

 Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en): 

Naam  

(en rechtsvorm voor rechtspersonen) 

Adres  

(voor rechtspersonen) 

AXA Investment Managers S.A. Tour Majunga, 6 Place de la Pyramide, 92908 Paris – La 

Défense Cedex – France  

 

 Transactiedatum: 9 september 2016 

 

 Overschreden drempel: 3% 

Overeenkomstig artikel 13 van de gecoördineerde statuten van WDP, werd de drempel vanaf 

dewelke bij over- of onderschrijding een deelneming moet worden bekendgemaakt, 

vastgesteld op 3% van het totaal van de bestaande stemrechten. 

 Noemer: 18.956.483 
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 Details van de kennisgeving: 

A) STEMRECHTEN Vorige 
kennisgeving 

Na transactie 

  # stemrechten # stemrechten % stemrechten 

Houders van stemrechten   Verbonden 
aan 
effecten 

Los van de 
effecten 

Verbonden 
aan 
effecten 

Los van de 
effecten 

AXA Investment  
Managers S.A. 

503.507 600.110  3,17%  

TOTAAL  600.110 0 3,17% 0,00% 

 

B) 
GELIJKGESTELDE 
FINANCIËLE 
INSTRUMENTEN 

Na transactie 

Houders van 
gelijkgestelde 
financiële 
instrumenten 

Type 
financieel 
instrument 

Verval-
datum 

Uitoefenings-
termijn of -datum 

# stemrechten 
die kunnen 
worden 
verworven bij 
de uitoefening 
van het 
instrument  

% stemrechten 

    

TOTAAL  
(met betrekking tot alle vervaldata) 

0 0,00% 

 

TOTAAL  
(Stemrechten en Gelijkgestelde financiële instrumenten) 

  

# stemrechten % stemrechten 

   600.110 3,17% 

 

 Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt 

gehouden (in voorkomend geval): AXA Investment Managers S.A. is een holdingmaatschappij 

van de groep AXA, bestaande uit vermogensbeheerders en leveranciers van 

beleggingsdiensten voor rekening van derden. Het geheel van deze vermogensbeheerders, 

leveranciers van beleggingsdiensten, filialen van AXA Investment Managers S.A. namens wie 

deze verklaring werd opgemaakt, handelen onafhankelijk van elke andere entiteit van de AXA-

groep, zoals vermeld in de voorwaarden van artikel 11§2 van de Wet van 2 mei 2007. 

Dit persbericht kan op de website van WDP worden geraadpleegd via 

www.wdp.eu/nl/relations/nieuws/press/all. De volledige kennisgeving alsook de 

aandeelhoudersstructuur kunnen tevens geraadpleegd worden op de website van WDP via 

www.wdp.eu/nl/relations/capitalmarkets/stockstructure. 

http://www.wdp.eu/nl/relations/nieuws/press/all
http://www.wdp.eu/nl/relations/capitalmarkets/stockstructure
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ISIN-code: BE0003763779 

 

 

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij: 

WDP Comm. VA   Joost Uwents   Mickael Van den Hauwe 
Blakebergen 15   CEO    CFO 
1861 Wolvertem 
Belgium       

www.wdp.eu   M +32 (0) 476 88 99 26  M +32 (0) 473 93 74 91 

investorrelations@wdp.eu joost.uwents@wdp.eu  mickael.vandenhauwe@wdp.eu 
 

Image gallery: www.wdp.eu/pictures 
 
 
WDP ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft ongeveer 3,1 miljoen m² panden 
in portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke gebouwen is verdeeld over ruim 150 sites op 
logistieke knooppunten voor opslag en distributie in België, Nederland, Frankrijk en Roemenië. Meer info over WDP kan u 
vinden op www.wdp.eu. 
 
WDP Comm. VA – BE-REIT (Openbare Gereglementeerde VastgoedVennootschap naar Belgisch recht) 
Ondernemingsnummer 0417.199.869 (RPR Brussel) 
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