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1. Op 14 april 2015, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een 
aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10. § 1 van de wet van 3 april 2013 
houdende invoeging van boek IV en van boek V in het Wetboek van economisch recht (B.S., 
26 april 2013). De voorgenomen concentratie bestaat erin dat  Fedrus International NV, een 
nog op te richten acquisitievehikel gezamenlijk gecontroleerd door Koiba NV, Sofindev III NV 
en ING België NV,  100 % van het aandelenkapitaal in Fedrus Invest Groep NV zal verwerven.  
 

2. De aanmeldende partijen hebben toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure 
zoals bepaald in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht. 
 

3. Fedrus International NV is een naamloze vennootschap die zal worden opgericht naar Belgisch 
recht, met maatschappelijke zetel te Schoonmansveld 48, 2870 Puurs.  De aandeelhouders 
van Fedrus International NV (in oprichting) zijn Koiba NV, Sofindev III NV, ING België NV en het 
management. 
 

4. Koiba NV is een holdingvennootschap en tevens één van de aandeelhouders van Fedrus Invest 
Groep NV (de doelvennootschap).  Sofindev III NV is een investeringsfonds gericht op KMO’s.  
ING België NV is een dochtermaatschappij van ING Groep NV via ING Bank NV.  
 

5. Fedrus Invest Groep NV heeft zijn maatschappelijke zetel te Schoonmansveld 48, 2870 Puurs. 
Fedrus Invest Groep NV is een onafhankelijke holding die investeert in bedrijven in de 
bouwmaterialensector. De groep is actief op het vlak van de productie van bouwmaterialen in 
metaal en de distributie van bouwmaterialen op groothandels- en detailhandelsniveau. De 
operationele activiteiten gebeuren o.a. via I.R.S.-Btech NV en APOK NV. 
 

6. De relevante economische sector is de vervaardiging van metaal, exclusief machines en 
apparaten (NACE 25) en de groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair (NACE 46.73). 
 

7. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt 
binnen het toepassingsgebied van het Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht en 
categorie b,  opgenomen in de nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van 
concentraties zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad voor de 
Mededinging op 8 juni 2007.2 
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 B.S. du 26 april 2013 

2  B.S. van 4 juli 2007 
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8. Zoals bepaald in artikel IV.63, § 3 van het Wetboek van Economisch Recht stelt de auditeur 

vast dat aan de voorwaarden voor toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan en 
dat de aangemelde concentratie geen aanleiding geeft tot verzet, in die zin dat de 
concentratie niet tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Belgische markt 
of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.  
 

9. Conform artikel IV.63, § 4 van het Wetboek van Economisch Recht dient deze brief te worden 
beschouwd als een toelatingsbeslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit in de zin van 
artikel IV.61 § 2, 1° van het wetboek.  
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