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Intentie tot private plaatsing van aandelen WDP 

 

WDP werd geïnformeerd dat een pakket van aandelen WDP die eerder deze ochtend werden 

uitgegeven in het kader van de verwerving van een site te Asse, vandaag zal worden verkocht 

via de tussenkomst van KBC Securities NV in het kader van een private plaatsing bij institutionele 

investeerders. 

De verhandeling van het aandeel WDP op Euronext Brussels en Amsterdam zal bijgevolg 

vandaag geschorst worden tot de resultaten van deze private plaatsing bekend worden gemaakt 

via een persbericht. 

Als referentieaandeelhouder van WDP is de familie Jos De Pauw (via de maatschap RTKA) 

voornemens een order te plaatsen tijdens de private plaatsing aan de prijs die zal resulteren uit 

deze private plaatsing om haar huidig belang van 25% in het aandeelhouderschap van WDP te 

bewaren. De verkopende aandeelhouder en de familie Jos De Pauw zijn hierbij overeengekomen 

dat de familie Jos De Pauw deze aandelen toegewezen zal krijgen om bijgevolg, na de plaatsing, 

25% van de aandelen van WDP in handen te blijven houden. 
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MEER INFORMATIE                           

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 circa 4 

miljoen m² panden in portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke 

gebouwen is verdeeld over ruim 180 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.  

___ 

WDP Comm. VA – BE-REIT (Openbare Gereglementeerde VastgoedVennootschap naar Belgisch recht) 

Ondernemingsnummer 0417.199.869 (RPR Brussel) 

 

https://www.wdp.eu/
https://www.linkedin.com/company-beta/481753/
https://www.flickr.com/photos/wdp_warehouses/
https://www.facebook.com/WDPwarehouses/
https://twitter.com/wdp_eu
https://www.youtube.com/channel/UChYKtv-qwZIJ7zDbcUrwXFA

