Nieuwsbericht aandelen BbDW

Continuïteit BuiltbyDeWildt gewaarborgd door aandelentransactie
Samen verder bouwen aan groei en ontwikkeling
In 2003 richtte Jeroen de Wildt BuiltbyDeWildt op. Als specialist in eerstelijns zorgvastgoed
ontzorgde BbDW menig huisarts en apotheker bij hun nieuwe huisvesting, of faciliteerde het de
bouw van nieuwe gezondheidscentra. Inmiddels werken er 18 vastgoedprofessionals bij BbDW en
zijn er door heel Nederland meer dan 300 prachtige projecten opgeleverd. “Ik heb besloten mijn
meerderheidsbelang in BbDW te verkopen om de continuïteit te waarborgen”, vertelt Jeroen.
Sterk fundament voor de toekomst
Op 16 december 2020 verkocht Jeroen de Wildt het merendeel van zijn aandelen aan Benno van
Bergen, Gerrit de Kock en Peter Vlot. Allen een vertrouwd gezicht binnen BbDW. “Hiermee komt een
lang gekoesterde wens in vervulling”, zegt Jeroen. “Met deze transactie stel ik de toekomst van dit
mooie bedrijf veilig en kunnen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor verdere groei en
ontwikkeling van BbDW.”
Gelijkwaardige verdeling
In 2015 zijn al de eerste stappen gezet voor deze aandelentransitie door een participatietraject.
Hiermee kregen Benno, Gerrit en Peter een minderheidsbelang. Dat is nu omgezet in een
gelijkwaardige verdeling van de aandelen. Jeroen: “Ieder van ons heeft nu 25% van de aandelen.
Samen kunnen we de schouders onder BbDW zetten en de continuïteit waarborgen. Dat geeft mij
een goed gevoel.”
Complementair directieteam
Voor relaties verandert er niets. Zij kunnen nog steeds vertrouwen op BbDW als partner in de
ontwikkeling en realisatie van zorgvastgoed. Benno van Bergen krijgt de algemene leiding. Gerrit de
Kock is de accountmanager en verbinder in het directieteam en Peter Vlot is de accountmanager en
vastgoedspecialist. “Ik ben en blijf ondernemer”, stelt Jeroen. “Juist omdat we allemaal een eigen rol
en toegevoegde waarde hebben, kunnen we in de toekomst grotere stappen zetten. We zijn
complementair aan elkaar. En dat maakt een krachtige verbinding.”
Mocht u vragen hebben over deze aandelentransactie en eigendomsoverdracht, schroom dan niet
om contact op te nemen met Jeroen de Wildt of Benno van Bergen.

