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WDP REALISEERT PRIVATE PLAATSING VAN OBLIGATIES MET EEN LOOPTIJD VAN ZEVEN JAAR VOOR 

EEN TOTAAL BEDRAG VAN 50 MILJOEN EURO 

WDP zet nieuwe stap in haar financieringsstrategie via de succesvolle private plaatsing van 
obligaties voor een totaal bedrag van 50 miljoen euro met vervaldag in 2020 en een jaarlijks bruto 
rendement van 3,82%. 

 

WDP verrichtte op maandag 11 maart 2013 met succes een private plaatsing van obligaties met een 
looptijd van zeven jaar met vervaldag op 18 maart 2020, voor een totaal bedrag van 50 miljoen euro. 
De obligaties bieden een vast jaarlijks bruto rendement van 3,82%. Naar verwachting zal deze private 
plaatsing worden afgewikkeld op 18 maart 2013 en zullen de obligaties dan worden toegelaten tot de 
verhandeling op NYSE Euronext Brussels. 

De obligaties werden geplaatst bij institutionele investeerders. ABN AMRO en BNP Paribas traden op 
als Joint Lead Managers. 

De netto-opbrengsten van deze uitgifte ondersteunen WDP in de realisatie van haar recent 
aangekondigde groeiplan 2013-16 en in de verdere diversificatie van haar financieringsbronnen. Ze 
zorgen bovendien voor een verlenging van de gemiddelde looptijd van de schulden.  

 

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 semi-industrieel en logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP 
heeft ongeveer 2,0 miljoen m² panden in portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke 
gebouwen is verdeeld over ongeveer 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. 
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