
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 

 

1 Persbericht – 20 september 2022 

WDP kondigt aan een op 16 september 2022 gedateerde gezamenlijke transparantiekennisgeving te 

hebben ontvangen, waaruit blijkt dat Norges Bank, ingevolge een transactie van aandelen op 14 

september 2022 de deelnemingsdrempel van 3% overschrijdt. 

 

(Artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) 

 

 

 

 

 

 

 

• Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrecht verlenende effecten of stemrechten 

• Kennisgeving door: een persoon die alleen kennis geeft 

• Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en): 

Naam (en rechtsvorm voor rechtspersonen) Adres (voor rechtspersonen) 

Norges Bank Bankplassen 2, PO Box 1179 Sentrum, 0107 Oslo, Norway 

 

• Transactiedatum: 14 september 2022 

• Overschreden drempel: 3% 

• Noemer: 188.956.540 

• Details van de kennisgeving: 

 

A) Stemrechten Vorige 

kennisgeving 

Na transactie 

 
# stemrechten # stemrechten % stemrechten 

Houders van stemrechten 
 

Verbonden 

aan effecten 

Los van de 

effecten 

Verbonden 

aan effecten 

Los van de 

effecten 

Norges Bank  5.608.132  2,97%  

Totaal  5.608.132 0 2,97% 0,00% 
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B) Gelijkgestelde 

financiële 

instrumenten 

Na transactie  

Houders van 

gelijkgestelde 

financiële 

instrumenten 

Type 

financieel 

instrument 

Verval-

datum 

Uitoefe-

nings-

termijn of    

-datum 

# stemrechten 

die kunnen 

worden 

verworven bij de 

uitoefening van 

het instrument 

% stem-

rechten 

Levering 

Norges Bank Shares on 

Loan (Right 

to Recall) 

 te allen 

tijde 

174.427 0,09% fysiek 

Totaal 174.427 0,09%  

 

Totaal (A&B) #                 

stemrechten 

% 

stemrechten 

 

   
5.782.559 3,06%  

 

• Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in 

voorkomend geval): Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten 

als centrale bank, beheert Norges Bank de Noorse deviezenreserves en is zij verantwoordelijk voor het 

beheer van het Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG). De formele verantwoordelijkheid 

voor het beheer van het GPFG ligt bij het ministerie van Financiën, maar is gedelegeerd aan Norges Bank. 

Alle beleggingen worden uitgevoerd door Norges Bank als opdrachtgever en alle deelnemingen worden 

geregistreerd op naam van Norges Bank.  

 

Dit persbericht evenals de volledige kennisgeving en de aandeelhoudersstructuur kunnen worden 

geraadpleegd op de website van WDP. 

 

 

  

http://www.wdp.eu/nl/nieuws/persberichten
https://www.wdp.eu/nl/aandeelhoudersstructuur
https://www.wdp.eu/nl/aandeelhoudersstructuur
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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 meer dan 6 

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

is verdeeld over circa 270 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) 

 

Meer informatie 

ISIN-code: BE0003763779 

 

http://www.wdp.eu/
mailto:investorrelations@wdp.eu
mailto:joost.uwents@wdp.eu
mailto:mickael.vandenhauwe@wdp.eu
https://www.wdp.eu/
https://www.youtube.com/channel/UChYKtv-qwZIJ7zDbcUrwXFA
https://www.facebook.com/WDPwarehouses/
https://www.linkedin.com/company/wdp/
https://twitter.com/wdp_eu
https://www.flickr.com/photos/wdp_warehouses/

