
 

 
 
 
 

 

 

 

 

WDP BEVESTIGT EXPANSIE IN NEDERLAND MET AANVRAAG NOTERING OP EURONEXT AMSTERDAM 

 

WDP kondigt aan de aanvraag te hebben ingediend tot een bijkomende beursnotering op Euronext 

Amsterdam. Deze zogeheten dual listing benadrukt het belang dat WDP hecht aan zijn kernmarkt 

Benelux, meer specifiek zijn steeds groter wordend Nederlandse aandeel – heden een even groot 

gewicht als de historische thuismarkt België – binnen de vastgoedportefeuille. Naar verwachting zal 

deze tweede beursnotering op 18 november 2015 effectief worden. 

 

De logistieke vastgoedspeler WDP, marktleider in de Benelux, heeft een aanvraag tot dual listing 

ingediend, met name een aanvraag tot tweede notering van zijn aandeel op Euronext Amsterdam 

(naast de bestaande eerste notering op Euronext Brussel).  

Deze aanvraag kadert in het stijgende aandeel van Nederland binnen de vastgoedportefeuille (heden 

een even groot gewicht als de historische thuismarkt België1) en het strategische belang van deze 

markt voor WDP. Vanuit WDP’s kantoor te Breda, dat de afgelopen jaren zowel operationeel als 

commercieel stevig werd uitgebouwd, werd de strategie van flexibele, kwalitatieve service op maat 

doorgezet tot een gediversifieerde klantenportefeuille in Nederland. WDP profileert zich als een 

volledig geïntegreerde speler die zijn huurders bijstaat door het volledige vastgoedproces en die 

vervolgens als eindinvesteerder een langetermijn relatie uitbouwt met zijn klant.  

WDP wil een partner zijn voor de logistieke dienstverlener van morgen: bijvoorbeeld het stijgend 

belang van de vastgoedspecialist in de AGF-sector (noteer hier de in 2015 aangekondigde 

samenwerking met The Greenery en Staay Food Group), maar ook zijn binding met e-commerce. 

Recent opende Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander in Zwolle het grootste geautomatiseerde 

distributiecentrum voor online retail ter wereld, op maat gerealiseerd voor wehkamp. Ook het 

duurzaamheidsaspect is in Nederland prominent; mid-2015 werd een zonnepanelenprogramma voor 

de Nederlandse vastgoedportefeuille opgestart. WDP wil immers zijn bijdrage leveren tot het behalen 

van de 2020-doelstellingen inzake Klimaatverandering en duurzame energievoorziening in Nederland. 

                                                           
1 Gemeten op basis van de fair value van de vastgoedportefeuille. 
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Deze notering versterkt WDP’s profiel en zichtbaarheid als beursgenoteerde speler op de Nederlandse 

vastgoedmarkt. Bovendien beoogt men via de verhoogde visibiliteit een diversificatie van het 

aandeelhoudersbestand en een bredere toegang tot de lokale kapitaalmarkt. ABN AMRO Bank treedt 

op als Listing Agent.  

Verwacht wordt dat deze tweede notering effectief zal worden op 18 november as. WDP zal hierbij 

geen nieuwe aandelen plaatsen. De referentiemarkt van WDP blijft Euronext Brussel. De aandelen 

zullen verzameld en geadministreerd worden in het centrale orderboek van de Euronext-groep. De 

samenvatting die werd opgesteld in het kader van deze tweede notering kan kosteloos verkregen 

worden op de maatschappelijke zetel van WDP Comm. VA en is eveneens beschikbaar op de website 

van WDP (http://www.wdp.eu/nl/relations/capitalmarkets/transaction) en op de website van de 

Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl).  
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Voor meer informatie kan u steeds terecht bij: 

WDP Comm. VA    
Blakebergen 15   Hoge Mosten 2 
1861 Wolvertem  4822 NH Breda 
België    Nederland 
www.wdp.eu    
investorrelations@wdp.eu  
 
Joost Uwents   Mickael Van den Hauwe   Rien van Ast   
CEO    CFO     Directeur Nederland 
T +32 (0) 52 338 400  T +32 (0) 52 338 400   T +31 (0) 765 236 650 
M +32 (0) 476 88 99 26  M +32 (0) 473 93 74 91 
joost.uwents@wdp.eu  mickael.vandenhauwe@wdp.eu  rien.vanast@wdp.eu 
 
 
Image gallery: www.wdp.eu/relations/pressmedia 
 
 
WDP ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft ongeveer 3 miljoen m² panden in 
portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke gebouwen is verdeeld over meer ruim 130 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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