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WDP maakt zijn entree in de BEL 20

WDP, marktleider in de Benelux inzake logistiek en semi-industrieel vastgoed, maakt vanaf
18 maart 2019 deel uit van de BEL 20 index. De BEL 20 index is de voornaamste
aandelenindex van Euronext Brussel.

BEL 20 NA 20 JAAR BEURSNOTERING
Precies in het jaar dat WDP de twintigste verjaardag van zijn beursnotering in Brussel viert,
wordt de onderneming deel van de BEL 20, de voornaamste aandelenindex van Euronext
Brussel. De effectieve opname gaat in op 18 maart 2019. Het aandeel WDP noteert ook op
Euronext Amsterdam.
De BEL 20-index is samengesteld uit de Belgische bedrijven die aan de Brusselse beurs noteren
met de grootste vrij verhandelbare marktkapitalisatie, waarvan het aandeel voldoende liquide
is en waarvan minstens 15% van het personeel in België dient te zijn tewerkgesteld. De opname
van WDP in de index kadert in een periodieke herziening van de samenstelling van de BEL 20.
WDP is specialist in logistiek en semi-industrieel vastgoed en is actief in de Benelux, Frankrijk en
Roemenië en heeft een marktkapitalisatie van circa 3 miljard euro. In de Benelux is de
onderneming bovendien marktleider in haar sector. Gedurende de twintig jaar dat WDP een
vertrouwde waarde vormt op de beurs, is de onderneming uitgegroeid van een kleine
nichespeler tot de referentie in logistiek vastgoed met een sterk commercieel platform in de
landen waarin het actief is en een robuuste financiële staat. WDP beschikt vandaag over een
vastgoedportefeuille van circa 5 miljoen m² opslagruimte die een waarde vertegenwoordigt van
circa 3,5 miljard euro met een groeitraject naar 5 miljard euro tegen 2023.

QUOTE
Mark Duyck, voorzitter van de Raad van Bestuur van WDP: “Zonder onze beursnotering hadden
wij nooit de groei, de professionalisering en de naambekendheid kunnen realiseren die WDP nu
geniet. Het is mede dankzij de waardering van onze vele aandeelhouders, dat wij dit
succesverhaal – ook internationaal – kunnen blijven schrijven.”
“De opname van ons bedrijf in dé referentie-index van de Brusselse beurs, geeft ons een
bijkomende stimulans om verdere groei met meerwaarde voor zowel onze klanten als onze
aandeelhouders te realiseren in de toekomst”, voegen CEO’s Tony De Pauw en Joost Uwents toe.
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___
WDP ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft circa 4,5
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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