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Nieuw financieringspakket bij EIB van 150 miljoen 
euro ter ondersteuning van groei in Roemenië 

WDP en de EIB hebben een nieuw financieringspakket van 150 miljoen euro afgesloten, ter 

financiering van de voorverhuurde nieuwbouwprojecten in de convergentieregio’s van de 

EU in Roemenië. 

 

NIEUW FINANCIERINGSPAKKET BIJ EIB VAN 150 MILJOEN 

EURO  

Na een eerste samenwerking in 2010, hebben WDP en de Europese Investeringsbank (EIB) een 

nieuw financieringspakket voor een totaalbedrag van 150 miljoen euro afgesloten. Deze 

financiering betreft termijnleningen die zullen worden opgenomen ten behoeve van het 

benodigde kapitaal voor zowel de projecten die werden gerealiseerd in 2018 als de toekomstige 

projecten in de convergentieregio’s van de EU in Roemenië.  

De nieuwe warehouses sites zullen worden verhuurd op basis van langetermijn huurcontracten, 

om zo nieuwe logistieke en lichtindustriële activiteiten op te zetten langs een van de vijf 

belangrijke nationale corridors (zoals omschreven in het General Transport Master Plan of 

Romania). Het gaat hier om moderne warehouse infrastructuur die zal worden ontwikkeld met 

oog voor duurzaamheid. De nieuwe infrastructuur zal de verdere diversificatie van de 

Roemeense economie ondersteunen en de creatie van werkgelegenheid promoten door de 

ontwikkeling van bijkomende logistieke opslagruimtes en een hedendaagse supply chain, 

hetgeen zal leiden tot een verhoogde productiviteit in zowel groothandel als retail. 

QUOTE 

Jeroen Biermans, General Manager van WDP in Roemenië: “Dit financieringspakket bevestigt en 

ondersteunt de missie van onze onderneming om bij te dragen aan de reële economie via de 

ontwikkeling van moderne logistieke infrastructuur voor onze klanten, hetgeen een future proof 

supply chain in de hand werkt en de creatie van werkgelegenheid in deze regio bevordert.” 

“Dit EIB-financieringspakket maakt het voor ons mogelijk om onze financieringsmogelijkheden 

opnieuw te diversifiëren en te verlengen”, voegt Mickael Van den Hauwe, CFO van WDP, toe. 
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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.  

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

