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Notulen van de Algemene Vergadering van 
aandeelhouders 2018 

De notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van WDP, gehouden op 25 april 

2018, zijn beschikbaar op de website van WDP: www.wdp.eu/nl/voor-

investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergadering. 

Ter gelegenheid van deze Algemene Vergadering, werd door de aandeelhouders het dividend 

over 2017 goedgekeurd. Ook dit jaar wordt de mogelijkheid van een keuzedividend aangeboden, 

waarbij de uitgifteprijs 94,50 euro bedraagt, hetgeen een korting inhoudt ten opzichte van de 

slotkoers van vandaag, maandag 7 mei 2018, van 8,3%. De concrete modaliteiten van dit 

keuzedividend, zijn beschikbaar op de website van WDP: www.wdp.eu/nl/voor-

investeerders/aandeelhoudersinformatie/dividend. De aandeelhouders worden uitgenodigd 

om hun keuze bekend te maken aan hun financiële instelling uiterlijk voor dinsdag 15 mei 2018 

(16:00 CET). Op dinsdag 22 mei 2018 zal dan – vóór beurs – de effectieve dividenduitkering 

plaatsvinden, in functie van de keuze van de aandeelhouders. De nieuw gecreëerde aandelen 

noteren dan direct vanaf dinsdag 22 mei 2018 en zijn dus ook vanaf dan onmiddellijk 

verhandelbaar. Op die dag zullen tevens de resultaten van het keuzedividend worden bekend 

gemaakt.  
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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-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

