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Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering 
van aandeelhouders van 11 september 2019 

De notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van WDP, 

gehouden op 11 september 2019, zijn  online beschikbaar. 

 

Ter gelegenheid van deze Buitengewone Algemene Vergadering, werden de volgende 

agendapunten door de aandeelhouders van WDP goedgekeurd: 

 de omzetting van de huidige rechtsvorm van WDP van een commanditaire 

vennootschap op aandelen (Comm. VA) met een statutaire zaakvoerder, in een 

naamloze vennootschap (NV) met een monistische Raad van Bestuur in het kader van 

het recent goedgekeurde Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze 

omzetting kent ingang op 1 oktober 2019; 

 de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van WDP NV, met name Rik 

Vandenberghe (voorzitter), Tony De Pauw (co-CEO), Joost Uwents (co-CEO), Frank 

Meysman, Cynthia Van Hulle, Anne Leclercq en Jürgen Ingels; 

 de hernieuwing van de machtiging toegestaan kapitaal (o.a. rekening houdende met de 

mogelijkheid tot kapitaalverhoging via een accelerated bookbuilding (ABB)) en de 

machtiging tot inkoop eigen aandelen; 

 de splitsing van het aandeel WDP met een factor 7, met ingang op 2 januari 2020. 

 

De toelichtende nota’s omtrent de omzetting en de splitsing van het aandeel WDP blijven  
online beschikbaar. 
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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 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.  

___ 
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