
 

 
 
 
 

 

 

WDP VIERT BEURSNOTERING OP EURONEXT AMSTERDAM  

MET TAART VOOR ZIJN NEDERLANDSE KLANTEN 

 

De bijkomende beursnotering van het WDP-aandeel op Euronext Amsterdam is een feit. Daarmee is 

WDP meteen het eerste logistiek vastgoedbedrijf met een notering op het Damrak. Deze zogeheten 

dual listing benadrukt het belang van de kernmarkt Benelux, meer specifiek het steeds groter 

wordende Nederlandse aandeel binnen de vastgoedportefeuille – heden een even groot gewicht als 

dat van de historische thuismarkt België. Een geschikte gelegenheid voor de vastgoedspecialist om 

zijn Nederlandse klanten te bedanken.  

 

Deze ochtend werd de beursdag te Amsterdam door WDP’s CEO’s Tony De Pauw en Joost Uwents met 

de traditionele gongslag geopend. Meteen was de bijkomende notering van het aandeel op Euronext 

Amsterdam een feit.1  

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

een even groot gewicht als de historische thuismarkt België2) en het strategische belang van deze 

markt voor het bedrijf. WDP, reeds marktleider in de Benelux, is nu niet langer een louter Belgisch, 

maar een echt Benelux-bedrijf dat even actief is in Nederland als in België. In beide kernmarkten 

ontbreekt het dan ook niet aan groeiambities.  

“Het succes en de groei van WDP in Nederland, kon slechts worden gerealiseerd door en met onze 

Nederlandse klanten”, aldus CEO Joost Uwents. “En we willen hen daarvoor oprecht bedanken.” 

Concreet zal WDP dit doen onder de vorm van een unieke taart die men doorheen de dag laat bezorgen 

bij elk van zijn Nederlandse klanten. Ook hier een Belgisch-Nederlands tintje, want de oranje taarten 

werden in persoon gemaakt door CEO Tony De Pauw en Directeur Nederland Rien van Ast in 

samenwerking met Joost Arijs, in 2013 uitgeroepen door Gault&Millau als beste patissier van België.  

Het volledige event is ook te volgen via Twitter (#WDPDualListing). 

WDP heeft ter gelegenheid van deze bijkomende notering geen nieuwe aandelen geplaatst. De 

referentiemarkt van WDP blijft Euronext Brussel. De aandelen zijn verzameld en geadministreerd in 

het centrale orderboek van de Euronext-groep. ABN AMRO Bank heeft opgetreden als Listing Agent.  

                                                           
1 De aanvraag tot notering werd eerder aangekondigd via het persbericht van 4 november 2015. 
2 Gemeten op basis van de fair value van de vastgoedportefeuille. 
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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/pictures 
 
 
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 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. 
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