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Buitengewone Algemene Vergadering en jaarlijkse Algemene Vergadering van 28 april 2021
De aandeelhouders van WDP NV worden uitgenodigd op de Buitengewone Algemene Vergadering op
woensdag 28 april 2021 om 9.30u en de jaarlijkse Algemene Vergadering op woensdag 28 april 2021 om
10u in de kantoren van de Vennootschap te B-Wolvertem, Blakebergen 15.
Alle documenten alsmede de praktische modaliteiten betreffende zowel de Buitengewone Algemene
Vergadering

als

de

jaarlijkse

Algemene

Vergadering

zijn

online

beschikbaar

via

www.wdp.eu/algemenevergadering.
Rekening houdende met de huidige omstandigheden en de geldende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan, roept WDP zijn aandeelhouders op om rekening te houden met
deze context en maatregelen. WDP benadrukt dat elke aandeelhouder de mogelijkheid heeft om:
•

zijn stem per volmacht uit te brengen of op afstand voorafgaand aan de vergaderingen zijn stem
uit te brengen. De volmacht en de stemformulieren kunnen per gewone brief en/of via e-mail
aan de Vennootschap overgemaakt worden; en/of

•

om voorafgaand aan de vergaderingen eventuele vragen schriftelijk aan de Vennootschap en
aan de commissaris te stellen, zowel per brief als via e-mail.

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.

#CatchUp met de retailbelegger
WDP houdt eraan nauw en rechtstreeks contact te houden met zijn aandeelhouders. Door de huidige
pandemie en zijn veiligheidsmaatregelen konden dergelijke contactmomenten, en meer bepaald deze met de
retailbelegger, in het voorbije jaar niet op regelmatige basis plaatsvinden. Daarom organiseert WDP een
videocall met CEO Joost Uwents, specifiek gericht tot de retailbelegger, tijdens dewelke de resultaten van Q1
2021 zullen worden toegelicht, gevolgd door een interactief Q&A-moment (NL/FR).
Deze videocall vindt plaats op woensdag 28 april 2021 om 14u. Voorafgaandelijke inschrijving tot deelname
is vereist en kan via deze link tot uiterlijk vrijdag 23 april 2021.
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Jaarverslag 2020
Het Jaarverslag 2020 van WDP kan online worden geconsulteerd via www.wdp.eu/nl/publicaties.

Dit verslag biedt een overzicht van WDP’s operationele en ESGactiviteiten in 2020 en vooruitzichten, vergezeld van de relevante
cijfers en jaarrekening. We laten ook de klant aan het woord en gaan
dieper in op de huidige en toekomstige trends in de logistieke
vastgoedsector.
De toelichting bij de jaarcijfers van WDP, zoals gepubliceerd op 29
januari 2021, is nog steeds online beschikbaar via de webcast.
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Contact
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

Meer informatie
WDP NV

Joost Uwents

Mickaël Van den Hauwe

Blakebergen 15

CEO

CFO

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

1861 Wolvertem
België

___
WDP ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft meer dan
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)
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