
 

 
 
 
 
 

  

WDP KLAAR VOOR VERDERE GROEI IN ROEMENIË 

 

In functie van de verdere groei in Roemenië, versterkt WDP het kapitaal van de Roemeense entiteit 

die tot op heden een 51/49 joint venture was met Jeroen Biermans. Na de kapitaalverhoging zal de 

participatie van de aandeelhouders evolueren naar een 80/20 verhouding. Dit moet de verdere 

groei van de portefeuille naar 500 miljoen euro mogelijk maken.  

  

Solide basis voor groei richting 500 miljoen euro vastgoedportefeuille in Roemenië in 2020 

Per 30 september 2017 bedroeg de waarde van de Roemeense vastgoedportefeuille circa 230 miljoen 

euro1, exclusief een voorziene investering voor de afwerking van de lopende voorverhuurde 

projectontwikkelingen van 40 miljoen euro.2 

Om verdere groei van de Roemeense vastgoedportefeuille mogelijk te maken, heeft WDP het kapitaal 

in WDP Development RO versterkt via de omzetting van een achtergestelde aandeelhouderslening in 

eigen vermogen. Deze nieuwe structuur zorgt ervoor dat de deelnemingsverhouding tussen beide 

aandeelhouders vanaf 1 januari 2018 wijzigt voor WDP/Jeroen Biermans van 51/49 naar 80/20. 

Omwille van deze nieuwe samenwerking tussen aandeelhouders en de daaraan verbonden 

participaties, consolideert WDP vanaf 1 januari 2018 deze activiteit volledig in zijn IFRS-rekeningen, 

daar waar deze voorheen verwerkt werd via de vermogensmutatiemethode.  

Op die manier wordt de basis gelegd om via verdere financiering vanuit de WDP-groep, de groei van 

de vastgoedportefeuille in Roemenië mogelijk te maken naar een waarde van 500 miljoen euro tegen 

2020. 

Operationeel heeft deze aanpassing geen gevolgen. Jeroen Biermans blijft General Manager in 

Roemenië en gemotiveerd aandeelhouder van het nieuwe WDP Romania (voorheen WDP 

Development RO) en zal samen met zijn team de operationele werking in Roemenië en de groei naar 

500 miljoen euro mogelijk maken.  

Jeroen Biermans, General Manager WDP Romania: “Deze versterking van WDP Romania zorgt ervoor 

dat het lokale team en ikzelf klaar zijn voor de verdere groei van onze onderneming, waardoor we 

kunnen meebouwen aan de infrastructuur ter ondersteuning van de Roemeense economie.” 

                                                           
1 Inclusief grondreserves en exclusief zonnepanelen. 
2 Op basis van 100% van de investering. 
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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 
België       
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 
 
 

                    

 
 
WDP ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft ruim 3 miljoen m² panden in 

portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke gebouwen is verdeeld over ruim 160 sites op 

logistieke knooppunten voor opslag en distributie in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Roemenië. Meer info over 

WDP kan u vinden op www.wdp.eu. 
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