
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 WDP HEEFT HET STATUUT VAN OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP 

(GVV) VERWORVEN 

 

 

 

Op 26 augustus 2014 heeft de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), onder bepaalde 

opschortende voorwaarden, aan WDP een vergunning verleend als openbare Gereglementeerde 

VastgoedVennootschap (openbare GVV), overeenkomstig de Wet van 12 mei 2014 betreffende de 

Gereglementeerde VastgoedVennootschappen (GVV-Wet). 

 

De Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van WDP die vandaag, 16 oktober 2014, 

werd gehouden, heeft de doelwijziging met het oog op de verandering van statuut van vastgoedbevak 

naar openbare GVV, overeenkomstig de GVV-Wet, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.  

 

Aangezien geen enkel recht van uittreding werd uitgeoefend, en alle opschortende voorwaarden 

waaraan de statutenwijziging door de BAV en de vergunning verleend door de FSMA werden 

onderworpen, aldus zijn vervuld, geniet WDP onmiddellijk vanaf heden van het statuut van openbare 

GVV. 

 

WDP is verheugd met dit nieuwe statuut, dat beter is afgestemd op de economische realiteit en een 

aangepast juridisch kader biedt dat aansluit bij de hoedanigheid van WDP als operationeel en 

commercieel vastgoedbedrijf. Dit statuut laat WDP toe om zijn huidige activiteiten verder te zetten in 

het belang van de Vennootschap, zijn aandeelhouders en andere stakeholders, en om zich consequent 

te positioneren als REIT (Real Estate Investment Trust), teneinde zijn zichtbaarheid en zijn begrip door 

de internationale beleggers te optimaliseren. WDP wenst zijn stakeholders te bedanken voor hun 

steun in de procedure voor de verandering van statuut. 
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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 
 
 
Vastgoedbevak 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 – Gereglementeerde VastgoedVennootschap naar Belgisch recht 
Ondernemingsnummer 0417.199.869 (RPR Brussel) 
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