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WDP NV – via zijn 100% dochtervennootschap WDP Invest NV – ging in december 2019 een 50/50 joint 

venture (WVI GmbH) aan met VIB Vermögen AG voor de gezamenlijke uitbreiding van beide bedrijven in 

Noordrijn-Westfalen, Bremen en Hamburg.1 Sindsdien, en in overeenstemming met de wetgeving die van 

toepassing is op de Belgische gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV-wetgeving), worden WDP 

Invest NV en VIB Vermögen AG – in zijn hoedanigheid van medeaandeelhouder van WDP Invest NV in WVI 

GmbH – als verbonden partijen aanzien. 

Naar aanleiding van de recent gewijzigde aandeelhoudersstructuur van VIB Vermögen AG, heeft WDP Invest 

NV de mogelijkheid tot verwerving van de aandelen van VIB Vermögen AG in WVI GmbH, in lijn met de joint 

venture-overeenkomst dd. 18 december 2019 (joint venture-overeenkomst). De voormelde wijziging in 

aandeelhoudersstructuur vloeit voort uit de verwerving van 60% van de aandelen in VIB Vermögen AG door 

DIC Group in april 2022. 

In het kader van de GVV-wetgeving, kondigt WDP hierbij aan dat WDP Invest NV een aankoopovereenkomst 

inzake deze aandelen zal sluiten met VIB Vermögen AG. Na overname van de aandelen zal WVI GmbH een 

100% dochtervennootschap van WDP Invest NV zijn.   

Deze verwerving van aandelen reflecteert WDP’s ambitie tot toekomstige investeringen en operationele 

activiteiten in Duitsland, zoals bevestigd door de doelstellingen binnen het recent aangekondigde groeiplan 

2022-25. 

WDP Invest NV verwacht de closing van de overdracht van de aandelen die momenteel in handen zijn van 

VIB Vermögen AG af te ronden tegen mid-2022 en 

treft momenteel de nodige voorbereidingen in 

samenwerking met VIB Vermögen AG. De 

overname van de aandelen van VIB Vermögen AG 

door WDP Invest NV gebeurt onder normale 

marktvoorwaarden en conform de bepalingen en 

voorwaarden die zijn vastgelegd in de joint venture-

overeenkomst. 

 

  

 
1 Zie persbericht van 19 december 2019. 
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GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

WDP zal de aandelen van VIB Vermögen in WVI verwerven 

https://www.wdp.eu/nl/press-release/joint-venture-wdp-vib-klaar-voor-regionale-uitbreiding-en-gaat-van-start-gelsenkirchen
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WDP NV    Joost Uwents   Mickael Van den Hauwe 

Blakebergen 15    CEO    CFO 

B-1861 Wolvertem 

www.wdp.eu 

investorrelations@wdp.eu  joost.uwents@wdp.eu  mickael.vandenhauwe@wdp.eu 

___  

WDP ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft circa 6 miljoen m² 

panden in portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke gebouwen is verdeeld 

over ruim 250 sites op logistieke knooppunten voor opslag en distributie in België, Nederland, Frankrijk, 

Luxemburg, Duitsland en Roemenië.  

___  

WDP NV – BE-REIT (openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht) 

Ondernemingsnummer 0417.199.869 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) 
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