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Zoals eerder aangekondigd1, lanceerde WDP een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal 

met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders (voor zover als nodig, 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. Het brutobedrag van deze kapitaalverhoging bedroeg 300 miljoen euro via de 

uitgifte van 12.931.035 nieuwe aandelen aan een uitgifteprijs van 23,20 euro per aandeel. De 

kapitaalverhoging werd gerealiseerd door middel van een vrijgestelde versnelde private plaatsing bij 

internationale gekwalificeerde en/of institutionele beleggers met samenstelling van een orderboek 

(accelerated bookbuilding of ABB). 

Na voltooiing van deze kapitaalverhoging en de uitgifte van 12.931.035 nieuwe aandelen aan een totale 

uitgifteprijs van 300.000.012,00 euro (meer bepaald 14.815.218,67 euro Kapitaal en 285.184.793,33 euro 

Uitgiftepremies), zal het totale kapitaal van WDP per 24 oktober 2022 231.304.653,44 euro bedragen. Het 

kapitaal zal vanaf diezelfde datum vertegenwoordigd worden door 201.887.575 volledig volgestorte gewone 

aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene 

Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het 

kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen ingeval van (o.m.) het bereiken, overschrijden 

of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). Naast de wettelijke drempels, voorzien de statuten 

van WDP, met toepassing van artikel 18, §1 van de Transparantiewet, een bijkomende statutaire drempel van 

3% en 7,5%. Er zijn geen uitstaande opties of inschrijvingsrechten uitgegeven die recht geven op aandelen. 

 

 

 

 

 

  

 
1 Zie de persberichten van 19 oktober 2022. 

artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 (Transparantiewet) 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE  

24 OKTOBER 2022, 8U40 

Openbaarmaking met toepassing van  

PERSBERICHT 

https://www.wdp.eu/nl/blocker%20%28NL%29
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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 6,5 

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

is verdeeld over circa 280 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 
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https://www.flickr.com/photos/wdp_warehouses/

