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OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING OP 3.133.484
NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING

IN GELD MET VOORKEURRECHT

RESULTATEN VAN DE VERKOOP VAN SCRIPS
OOK TWEEDE FASE VAN AANBOD SUCCESVOL AFGEROND

De 550.317 niet-uitgeoefende voorkeurrechten, werden vandaag 26 juni 2009 via een versnelde
plaatsing in de vorm van scrips te koop aangeboden aan institutionele beleggers aan 0,83 euro per scrip.
De kopers van deze scrips hebben tegen dezelfde voorwaarden als in de eerste fase ingeschreven op de
183.439 nog beschikbare nieuwe aandelen: één nieuw aandeel aan 23,5 euro per aandeel tegen 3
voorkeurrechten in de vorm van scrips.

Nu fase 2 is afgelopen zal aan de CBFA gevraagd worden de schorsing van het aandeel WDP op te
heffen.

De bruto inschrijvingsprijs van de aandelen onderschreven in deze plaatsing en de openbare
inschrijvingsperiode met voorkeurrecht (zoals eerder vandaag aangekondigd) bedraagt 73.636.874 euro.
In de eerste en tweede fase van de kapitaalverhoging samen werd ingeschreven op in totaal 3.133.484
aandelen aan 23,5 euro per aandeel, waardoor het totaal aantal WDP aandelen op 30 juni 2009 (datum
van levering van de aandelen) 12.533.938 aandelen zal zijn. Hiermee zou de marktkapitalisatie (op
basis van de laatste koers van het aandeel WDP voor schorsing van 28,89 euro) naar meer dan 362
miljoen euro stijgen, wat de liquiditeit van het aandeel verder zal ondersteunen. De familie Jos De Pauw
heeft zoals aangekondigd haar vertrouwen in de toekomst van WDP benadrukt door zich ertoe te
verbinden om integraal, voor haar aandeel van 31,4%, in te tekenen op de kapitaalverhoging. Hierdoor
blijft de free float na de kapitaalverhoging behouden op 68,6%.

WDP CEO Tony De Pauw toont zich zeer tevreden over het resultaat van de transactie: “Wij zijn
bijzonder opgetogen met het resultaat van de kapitaalverhoging en we wensen onze aandeelhouders te
danken voor hun vertrouwen. De grote interesse die private en institutionele beleggers toonden in WDP
beloont duidelijk ons sterk track record van de afgelopen jaren en sterkt ons in onze groeivisie voor de
toekomst.”

WDP CFO Joost Uwents: “Met deze kapitaalverhoging hebben we onze balanspositie versterkt en zal
onze schuldgraad, inclusief lopende projecten in uitvoering en nieuwe investeringsprojecten zoals het



eerder aangekondigde Ter Beke project1, gereduceerd worden tot 58%2. We kunnen nu aan de slag om
met de nieuwe middelen optimaal in te spelen op de opportuniteiten die zich in de huidige markt
aandienen, om zo onze verdere groei te concretiseren en onze plaats als leidende Europese aanbieder
van logistieke vastgoedoplossingen verder uit te bouwen.”

De nieuwe aandelen geven recht op een dividend vanaf 1 juli 2009. Over het huidige boekjaar geeft elk
nieuw aandeel recht op een dividend dat precies de helft is van datgene waarop elk bestaand aandeel
voor het huidige boekjaar recht geeft. Het dividend over de eerste jaarhelft wordt vertegenwoordigd
door coupon nummer 18, terwijl het dividend over de tweede jaarhelft vertegenwoordigd wordt door
coupon nummer 19. Het totale dividend over 2009 zal aldus vertegenwoordigd worden door coupon 18
en coupon 19. Coupon nummer 18 zal onthecht worden van de bestaande aandelen op 29 juni 2009 na
sluiting van de beurzen op Euronext Brussels en Euronext Paris.

De betaling en levering van de nieuwe aandelen, coupon nummer 19 aangehecht, zal plaatsvinden op
valutadatum 30 juni 2009.

De nieuwe aandelen zullen vanaf 30 juni 2009 worden genoteerd op Euronext Brussels en Euronext
Paris.

***
Dit document vormt geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten of in eender welk ander land
buiten België en Frankrijk. De effecten mogen niet aangeboden, noch verkocht worden in de Verenigde
Staten zonder registratie of vrijstelling van registratie conform de U.S. Securities Act van 1933 en haar
wijzigingen. De Vennootschap heeft niet de intentie om het aanbod volledig of gedeeltelijk te
registreren in de Verenigde Staten, en evenmin om een openbaar beroep te doen op het spaarwezen in
de Verenigde Staten.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij:
Joost Uwents, WDP, tel: +32 (0)52 338 402; joost.uwents@wdp.be of
Nathalie Verbeeck, Citigate, tel: +32 (0)2 713 07 32; nverbeeck@citigate.be
Meer info over WDP vindt u op de website: www.wdp.be.
Op de website vindt u tevens ook beeldmateriaal van de verschillende WDP-sites.

Vastgoedbevak WDP bouwt, ontwikkelt en verhuurt semi-industrieel en logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft meer
dan 1,2 miljoen m² panden in portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke gebouwen is verdeeld over
ongeveer 80 sites op logistieke knooppunten voor opslag en distributie in België, Frankrijk, Nederland en Tsjechië. Verder beschikt WDP
over een grondpotentieel van bijna 2 miljoen m² in Roemenië. WDP is genoteerd op Euronext Brussels en Euronext Paris. Meer info over
WDP kan u vinden op www.wdp.be.

1 Zie ook WDP persbericht van 9 juni 2009
2 Berekening op basis van de schuldgraad van 31 maart 2009 van 62,6%


