
 

 

 

 

 

 

  

1 
Persbericht – 20 april 2020 

 

 

WDP verwijst naar de oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering en de jaarlijkse Algemene 

Vergadering van 29 april 2020 zoals bezorgd aan de aandeelhouders op naam en zoals verschenen in het 

Belgisch Staatsblad en De Standaard op 27 maart 2020 en beschikbaar op de website van de Vennootschap 

(hierna de Vergaderingen). De Vergaderingen worden gehouden om 9.30u (Buitengewone Algemene 

Vergadering) en om 10u (jaarlijkse Algemene Vergadering) op de zetel van de Vennootschap te B-Wolvertem, 

Blakebergen 15.  

Gezien de uitzonderlijke situatie met betrekking tot Covid-19 en opdat de gezondheid en de veiligheid van alle 

deelnemers aan de Vergaderingen kan worden gegarandeerd, benadrukte de Raad van Bestuur reeds via de 

oproeping dat aandeelhouders de mogelijkheid hebben om hun stem per volmacht of op afstand per brief uit 

te brengen. Bijkomend wenst de Raad van Bestuur zich bovendien te beroepen op de mogelijkheden die 

worden geboden in artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-

eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie 

(hierna het Volmachtenbesluit). De Raad van Bestuur heeft aldus besloten om zowel de Buitengewone 

Algemene Vergadering als de jaarlijkse Algemene Vergadering te laten plaatsvinden achter gesloten deuren 

en dus zonder fysieke aanwezigheid van aandeelhouders of andere personen die anderszins het recht hebben 

om deze Vergaderingen bij te wonen. 

Concreet betekent dit voor de aandeelhouders het volgende: 

1. De aandeelhouders kunnen hun rechten uitsluitend uitoefenen door voorafgaand aan de 

Vergaderingen: 

• hetzij op afstand te stemmen door middel van het stemformulier beschikbaar op de website van 

WDP ;  

• hetzij een volmacht te verlenen aan Johanna Vermeeren, General Counsel van WDP, door 

middel van de volmacht beschikbaar op de website van WDP. Enkel volmachten met specifieke 

steminstructies zullen worden weerhouden bij de stemming.  

2. De aangevulde en rechtsgeldig ondertekende volmachten en stemformulieren dienen overgemaakt te 

worden aan WDP per brief of e-mail shareholdersmeetings@wdp.eu en dienen WDP ten laatste op 

zaterdag 25 april 2020 te bereiken. WDP wijst erop dat een gescande of een gefotografeerde kopie 

van deze documenten volstaat. De specifieke steminstructies in geldige volmachten die WDP reeds 

ontving, maar waarvan de volmachthouder niet Johanna Vermeeren is, zullen wel mee in aanmerking 

genomen worden, zonder dat de volmachthouder op de Vergaderingen aanwezig kan zijn.  
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3. Voor het overige dienen de aandeelhouders zich aan de toelatingsformaliteiten te blijven houden zoals 

uiteengezet in de oproeping, waaronder het respecteren van een uiterlijke datum tot bevestiging van 

deelname, met name donderdag 23 april 2020.  

4. Zoals reeds aangegeven in de oproeping, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan 

de Raad van Bestuur of de commissaris. Deze vragen kunnen per brief of via e-mail 

shareholdersmeetings@wdp.eu overgemaakt worden en dienen WDP ten laatste op zaterdag 25 april 

2020 te bereiken. De schriftelijke antwoorden op deze vragen zullen zo snel als mogelijk bekend 

gemaakt worden op de website van de Vennootschap en dit uiterlijk op 29 april 2020 vóór de 

stemming.  

De oproeping met al haar bijlagen is beschikbaar op de website van WDP. Deze bleven ongewijzigd ten 

aanzien van de oproeping zoals gepubliceerd op 27 maart 2020. Aandeelhouders dienen wel rekening te 

houden met de gewijzigde deelnameformaliteiten zoals hierboven uiteengezet.  

Voor alle duidelijkheid wordt benadrukt dat de agenda van de beide Vergaderingen (inclusief het voorgestelde 

dividend) ongewijzigd blijft. 

Meer toelichting hieromtrent is beschikbaar in de oproeping of door rechtstreeks contact op te nemen met de 

Vennootschap via de contactgegevens verder in dit persbericht.    

 

  

file://///storage/finance/4.%20Communicatie/1.%20Investor%20relations/1.%20Persbericht/1.%20Persberichten/2020/7.%20WDP%20-%20PB%20Toepassing%20volmachtenbesluit%2020.04.2020/shareholdersmeetings@wdp.eu
https://www.wdp.eu/nl/algemene-vergadering


 

 

 

 

 

 

  

3 
Persbericht – 20 april 2020 

 

 

 

Voor meer informatie betreffende de modaliteiten aangaande de Vergaderingen, of voor wie 

documenten, mededelingen of vragen wenst over te maken: 

WDP 

ter attentie van Johanna Vermeeren - General Counsel 

Blakebergen 15, B-1861 Wolvertem 

T +32 (0) 52 338 400 

M +32 (0) 473 74 79 62 

shareholdersmeetings@wdp.eu 

  

 

 

WDP NV 

Blakebergen 15 

1861 Wolvertem 

België 

www.wdp.eu  

investorrelations@wdp.eu 

 

Joost Uwents  

CEO  

 

 

M +32 (0) 476 88 99 26  

joost.uwents@wdp.eu  

 

Mickaël Van den Hauwe 

CFO  

 

 

M +32 (0) 473 93 74 91 

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 circa 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) 

Contact  

Meer informatie 
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https://www.youtube.com/channel/UChYKtv-qwZIJ7zDbcUrwXFA
https://www.facebook.com/WDPwarehouses/
https://www.linkedin.com/company/wdp/
https://twitter.com/wdp_eu
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