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WDP și Carrefour își consolidează parteneriatul 

Comerciantul cu amănuntul închiriază încă 80.000 m² de spațiu 

de depozitare de la WDP în două locații din România  

Carrefour a optat încă o dată pentru WDP ca partenerul său imobiliar pentru două locații 

WDP noi din România (și anume în Deva și Brazi), cu o suprafață totală de circa 80.000 m². 

Ambele proiecte de dezvoltare reprezintă o investiție în cuantum de aproximativ 40 de 

milioane de euro.  

 

DEZVOLTARE NOUĂ ÎN DEVA 

După o colaborare inițială de succes în București - Ștefăneștii de Jos, WDP va dezvolta un centru 

de distribuție al Carrefour în Deva, pentru a aproviziona supermarketurile sale. Finalizarea 

acestei noi proprietăți este programată pentru cel de-al patrulea trimestru din 2019. Locația se 

află la joncțiunea dintre autostrada A1 și drumul E79, între București și Timișoara. Noul depozit 

vine în întâmpinarea nevoii crescânde de spațiu a comerciantului cu amănuntul în conformitate 

cu strategia sa de extindere, precum și pentru optimizarea fluxului său de operațiuni. Noul 

centru de distribuție răspunde exigențelor de sustenabilitate ale comerciantului cu amănuntul 

și este dotat parțial cu o zonă cu temperatură controlată. Carrefour și WDP semnează un 

contract de închiriere pe zece ani pentru acest nou depozit cu o suprafață de aproximativ 45.000 

m². 

ACHIZIȚIE ȘI EXTINDERE ÎN REGIUNEA PLOIEȘTI 

WDP a cumpărat totodată 

de la Carrefour depozitul 

cu o suprafață de 23.000 

m² din Brazi (în apropiere 

de Ploiești), pe care 

comerciantul cu 

amănuntul îl va închiria 

pentru alți zece ani. WDP va extinde acest depozit cu alți 11.000 m², livrarea fiind preconizată în 

cel de-al treilea trimestru din 2019. Acest depozit va include o zonă cu temperatură controlată 

și este situat strategic, pentru a sprijini activitățile Carrefour în regiune. 

CITAT 

Jeroen Biermans, Director General al WDP în România: „Încă o dată, unul dintre clienții noștri 

existenți încheie un parteneriat suplimentar cu WDP, subliniind strategia noastră de a crea relații 

pe termen lung cu clienții”.  



Comunicat de presă – 21 decembrie 2018 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE                     

 

WDP Comm. VA   Joost Uwents         Mickael Van den Hauwe 

Blakebergen 15   CEO          CFO 

1861 Wolvertem 

Belgia       

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 dezvoltă și investește în domeniul imobiliar logistic (depozite și birouri). WDP are aproximativ 

4 milioane m² de proprietăți în portofoliul său. Acest portofoliu internațional de clădiri 

seminindustriale și logistice cuprinde peste 180 de locații la principalele centre logistice pentru 

depozitare și distribuție în Belgia, Olanda, Franța, Luxemburg și România. Informații suplimentare 

despre WDP puteți găsi pe www.wdp.eu.  

___ 

WDP Comm. VA – BE-REIT (Societate Publică reglementată de proprietăți imobiliare conform legislației 

belgiene) 

Nr. societate 0417.199.869 (ORC Bruxelles) 

https://www.wdp.eu/
https://www.linkedin.com/company-beta/481753/
https://www.flickr.com/photos/wdp_warehouses/
https://www.facebook.com/WDPwarehouses/
https://twitter.com/wdp_eu
https://www.youtube.com/channel/UChYKtv-qwZIJ7zDbcUrwXFA

