
 

Informatiedocument bij de voorgestelde aandelensplitsing  

Wat betekent een aandelensplitsing en wie beslist hierover?  

De raad van bestuur van de zaakvoerder van WDP heeft op vrijdag 9 augustus 2019 een buitengewone 
algemene vergadering (BAV) bijeengeroepen, die op woensdag 11 september 2019 om 9u (of, indien 
het vereiste quorum niet wordt bereikt of indien de zaakvoerder niet aanwezig is, en daardoor een 
tweede BAV nodig is, op maandag 30 september 2019 om 9u) zal plaatsvinden en die onder meer zal 
beraadslagen en beslissen over het voorstel tot aandelensplitsing.  

Waarom stelt WDP een aandelensplitsing voor?  

De voorgestelde aandelensplitsing beoogt de verhandelbaarheid, toegankelijkheid en 
aantrekkelijkheid van het WDP aandeel voor de investeerders te verhogen. 

In hoeveel nieuwe aandelen wordt 1 bestaand aandeel WDP gesplitst?  

De voorgestelde transactie houdt in dat ieder bestaand aandeel zal gesplitst worden in 7 nieuwe 
aandelen.  

Vanaf welke datum treedt de aandelensplitsing in werking?  

Indien het voorstel tot aandelensplitsing wordt goedgekeurd door de buitengewone algemene 
vergadering van 11 september 2019 (of, indien het vereiste quorum niet wordt bereikt of indien de 
zaakvoerder niet aanwezig is, en daardoor een tweede BAV nodig is, door de BAV van maandag 30 
september 2019), zal het kapitaal van WDP vertegenwoordigd worden door 163.739.2051 nieuwe 
aandelen en deze aandelen zullen vanaf 2 januari 2020 verhandeld worden op de Gereglementeerde 
Markt van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam onder een nieuwe ISIN Code, BE0974349814, 
met coupon 1 en volgende aangehecht. 

Dient een aandeelhouder van WDP bepaalde formaliteiten te vervullen?  

Behalve de goedkeuring door de aandeelhouders van WDP tijdens de buitengewone algemene 
vergadering van 11 september 2019 (of, indien het vereiste quorum niet wordt bereikt of indien de 
zaakvoerder niet aanwezig is, en daardoor een tweede BAV nodig is, tijdens de BAV van maandag 30 
september 2019) van dit voorstel tot aandelensplitsing, zijn er verder geen acties vereist vanwege de 
aandeelhouders van WDP. De aandelensplitsing vereist een goedkeuring met een bijzondere 
meerderheid van minstens drie/vierden van de stemmen en de instemming van de zaakvoerder.  

De houders van aandelen op naam ingeschreven in het aandelenregister van WDP, zullen onmiddellijk 
na de inwerkingtreding van de aandelensplitsing een nieuw overzicht ontvangen van de op hun naam 
ingeschreven aandelen in het aandelenregister van WDP. 

De houders van gedematerialiseerde aandelen, zullen het nieuwe aantal aandelen onmiddellijk na de 
inwerkingtreding van de aandelensplitsing kunnen consulteren op hun respectievelijke 
effectenrekening.  

                                                           
1 Het aantal aandelen op 2 januari 2020 op voorwaarde dat er in de periode tussen 9 augustus 2019 en 2 januari 2020 geen kapitaalverhogingen plaatsvinden 
in WDP.  

 



 

Overzicht aandelenstructuur voor en na de inwerkingtreding van de aandelensplitsing 

 9 augustus 2019 2 januari 20202 
Totaal kapitaal 187.597.676,87 EUR 187.597.676,87 EUR 

Totaal aantal aandelen 23.391.315 163.739.205 

Totaal aantal stemrechten 23.391.315 163.739.205 

Coupon nummer 30 en volgende 1 en volgende 

Aandelencategorieën Geen Geen 

Aantal stemrechtverlenende effecten 23.391.315 163.739.205 

Aantal stemrechten in WDP dat kan worden verkregen bij 
uitoefening van conversie- of inschrijvingsrechten 

Geen Geen 

Aantal converteerbare obligaties die converteerbaar zijn in 
stemrechtverlenende effecten van WDP 

Geen Geen 

Aantal al dan niet in effecten belichaamde rechten om in te 
schrijven op stemrechtverlenende effecten van WDP 

Geen Geen 

Nominale waarde Niet van toepassing Niet van toepassing 

Kennisgevingsdrempels 3%, 5%, 7,5%3, veelvouden van 5%  

 

 

                                                           
2 Dit overzicht geeft het aantal aandelen weer op 2 januari 2020 op voorwaarde dat er in de periode tussen 9 augustus 2019 en 2 januari 2020 geen 
kapitaalverhogingen plaatsvinden in WDP.  
3 Deze kennisgevingsdrempel van 7,5% wordt ingevoerd indien de buitengewone algemene vergadering beslist tot de vrijwillige vervroegde toepassing op WDP 
van het nieuwe WVV en, in dat kader, tot de omzetting van WDP in een naamloze vennootschap met een monistische structuur. 


