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Eerste ABB door een GVV: succesvolle versnelde private 
plaatsing van 1.250.000 nieuwe aandelen aan een 
uitgifteprijs van 160,0 euro per aandeel, resulterend in 
bruto-opbrengsten van 200 miljoen euro 

Zoals eerder aangekondigd 1 , lanceerde WDP een kapitaalverhoging in geld binnen het 

toegestaan kapitaal met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht (deels ten gunste van de 

huidige referentieaandeelhouder van WDP, de maatschap RTKA, zijnde de familiale maatschap 

van de familie Jos De Pauw) en zonder toekenning van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan 

de bestaande aandeelhouders, door middel van een versnelde vrijgestelde private plaatsing bij 

internationale institutionele beleggers met samenstelling van een orderboek (accelerated 

bookbuild of ABB) (de Kapitaalverhoging). 

De vennootschap kondigt nu aan dat zij de private plaatsing succesvol heeft afgerond en dat 

1.250.000 nieuwe aandelen, zijnde alle nieuwe aandelen inclusief de pre-allocatie van 20% van 

de nieuwe aandelen ten gunste van de referentieaandeelhouder (de familie Jos De Pauw, via de 

maatschap RTKA) en wat overeenstemt met ongeveer 5,3% van het uitstaand kapitaal 

voorafgaand aan de Kapitaalverhoging, werden geplaatst bij institutionele beleggers tegen een 

prijs van 160,0 euro per aandeel. Deze prijs houdt een korting in van 1,0% ten opzichte van de 

laatste koers van woensdag 6 november 2019 ten bedrage van 161,6 euro. 

Gelet op de uitgifteprijs en het aantal nieuwe aandelen, bedraagt het brutobedrag van de 

kapitaalverhoging 200 miljoen euro. De vennootschap is voornemens de netto-opbrengsten te 

gebruiken om haar financiële slagkracht te verhogen en haar eigen vermogen te versterken 

zodat zij de uitvoering van haar groeiplan 2019-23 kan verderzetten. 

De uitgifte alsook de levering en toelating tot de verhandeling op de gereglementeerde markten 

van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam van de nieuwe aandelen, worden verwacht 

plaats te vinden op 12 november 2019. 

De verhandeling in het aandeel WDP werd als gevolg van deze private plaatsing tijdelijk 

geschorst en zal morgen, bij opening van de beurs, hernemen. 

ING en Kempen traden op als Joint Global Coordinators en samen met Belfius Kepler Cheuvreux, 

BNP Paribas Fortis, KBC Securities en Natixis als Joint Bookrunners. 

 

1 Zie  persbericht van 6 november 2019. 

https://www.wdp.eu/nl/blocker%2006.11.2019
https://www.wdp.eu/nl/blocker%2006.11.2019
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QUOTE 

Joost Uwents, CEO WDP: “We zijn verheugd met dit resultaat, dat het vertrouwen toont van de 

beleggers in WDP en zijn groeiambities.”  

“Bovendien laat deze transactiestructuur (via een ABB), die recent ook mogelijk gemaakt werd 

voor GVV’s, toe om snel en efficiënt kapitaal op te halen en om op een proactieve manier de 

kapitaalstructuur te beheren. Gelet op de sterke groei en internationalisatie van de GVV-sector, 

is deze verbeterde toegang tot de kapitaalmarkten een belangrijke evolutie”, voegt Mickael Van 

den Hauwe, CFO WDP, toe.  
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Disclaimer 

Dit schriftelijk materiaal mag niet worden verspreid in of bij personen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten van 

Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of Zwitserland. De hierin vermelde informatie vormt geen aanbieding 

van effecten voor verkoop in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of Zwitserland.  

Deze informatie bevat geen verzoek om geld, effecten of andere bijdragen en, indien verzonden in antwoord op de 

in dit bericht opgenomen informatie, zullen niet worden aanvaard. Deze publicatie bevat toekomstgerichte 

verklaringen of verklaringen die in die zin kunnen worden aanzien. Deze toekomstgericht verklaringen kunnen 

geïdentificeerd worden door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, zoals de woorden ‘menen’, ‘schatten’, 

‘anticiperen’, ‘verwachten’, ‘van plan zijn’, ‘kunnen’, ‘zullen’, ‘blijven’, ‘doorlopend’, ‘mogelijk’, ‘voorspellen’, 

‘plannen’, ‘beogen’, ‘streven naar’, ‘zouden’ of ‘dienen’, en bevat verklaringen door de vennootschap ten aanzien van 

de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen risico’s en 

onzekerheden in en de lezer wordt erop gewezen dat geen enkele van deze toekomstgerichte verklaringen een 

garantie biedt voor toekomstige prestaties. De feitelijke resultaten van de vennootschap kunnen wezenlijk verschillen 

van de resultaten vermeld in de toekomstgerichte verklaringen. De vennootschap onderneemt geen enkele actie om 

updates of aanpassingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij dit wettelijk vereist is. 

Dit bericht is geen, of maakt geen deel uit van een aanbieding van effecten in de Verenigde Staten van Amerika, en is 

ook geen uitnodiging tot de aankoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika. De in dit bericht vermelde 

effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd in overeenstemming met de Amerikaanse Securities Act van 

1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act"), of bij enige andere regelgevende instantie van om het even welke staat 

of rechtsgebied binnen de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet direct of indirect worden aangeboden, 

verkocht, doorverkocht, overgedragen of geleverd in de Verenigde Staten, tenzij in overeenstemming met een 

toepasselijke vrijstelling van de registratieverplichtingen volgens de US Securities Act en in overeenstemming met 

eventueel toepasselijke effectenwetgeving van om het even welke staat of rechtsgebied in de Verenigde Staten van 

Amerika. De uitgever van de effecten is niet overgegaan tot, en is niet van plan om over te gaan tot registratie van 

enig deel van de transactie in de Verenigde Staten van Amerika. Er zal geen openbare aanbieding van de effecten 

worden gedaan in de Verenigde Staten van Amerika. Exemplaren van dit bericht worden niet, en mogen niet worden, 

verspreid of verzonden in/naar de Verenigde Staten van Amerika. 

Binnen de Europese Economische Ruimte is een aanbieding van effecten zoals vermeld in dit bericht enkel gericht 

tot, en enkel bestemd voor gekwalificeerde beleggers in die Lidstaat in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 van 

het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd 

wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt, worden 

toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, en elke relevante implementatiemaatregel in elke Relevante 

Lidstaat van de EER (de "Prospectusverordening") ("Gekwalificeerde beleggers"). 

Deze documenten mogen niet worden beschouwd als en vormen geen onderdeel van een aanbieding tot verkoop of 

een verzoek tot aankoop, noch zal er enige verkoop van de effecten die hierin worden vermeld plaatsvinden in een 

rechtsgebied waar een dergelijke aanbieding, een dergelijk verzoek, of dergelijke verkoop onwettelijk zou zijn zonder 

naleving van de vereiste verplichtingen inzake registratie of zonder naleving van relevante voorwaarden inzake 

vrijstellingen van registratieverplichtingen in overeenstemming met de effectenwetgeving van dat rechtsgebied, of 

aan personen of entiteiten aan wie/waaraan een dergelijke aanbieding onwettig is.  
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MEER INFORMATIE                           

WDP NV                   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 5 

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

gebouwen is verdeeld over ruim 200 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 NV – BE-REIT (Openbare Gereglementeerde VastgoedVennootschap naar Belgisch recht) 

Ondernemingsnummer 0417.199.869 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) 

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

