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A&M Invest / Groep Coox.
Samenvatting van de concentratie meegedeeld door de aanmeldende partij
AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST nv (afgekort A&M INVEST nv) werd opgericht bij notariële akte op
datum van 15 september 2017 en omvatte reeds bij aanvang van haar bestaan de Groep Delorge, op dat
moment bestaande uit de eerste elf vestigingen zoals omschreven en verder gepreciseerd in rubriek 2.2.1.
onder de Businessunit Volkswagen-groep van voorliggend aanmeldingsformulier. De overige
vennootschappen van de Groep Delorge aldaar vernoemd werden immers na de oprichting van A&M
INVEST nv door de Groep Delorge overgenomen. Eén van de recentste overnames dienaangaande, met
name deze van de Groep Coox door de Groep Delorge maakt het voorwerp uit van huidige aanmelding.
A&M INVEST nv heeft als voornaamste doel de verwerving van en het beheer van participaties en
belangen in vennootschappen met een activiteit in de automobielsector alsook diens verbonden
vennootschappen en/of vennootschappen waarin deze rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of
belang in aanhouden. In dit kader werd inmiddels reeds de Groep Van Osch, zoals gepreciseerd en
omschreven in rubriek 2.2.1. van voorliggend aanmeldingsformulier, ondergebracht in A&M INVEST nv
middels de verwerving van de aandelen van de betrokken vennootschappen, een transactie die reeds in
2018 door de BMA werd goedgekeurd (zie beslissing nr. BMA-2018-C/C-15-AUD van 24 mei 2018).
De voorgenomen concentratieoperatie die bij huidig formulier wordt aangemeld, betreft meer concreet
het verkrijgen van de zeggenschap over meerdere ondernemingen, met name deze in de Groep Coox,
door de verwerving van de aandelen door de Groep Delorge die deel uitmaakt van A&M INVEST nv.
Laatstgenoemde vennootschap is in voormelde hoedanigheid bijgevolg de aanmeldende partij voor de
concentratieoperatie in kwestie.
Beide partijen betrokken bij de concentratie, zowel de Groep Delorge en de Groep Van Osch als de Groep
Coox met andere woorden, zijn actief in de automobielsector en voorzien in de aan- en verkoop van
personenwagens en lichte bedrijfswagens alsook in onderhoud en herstellingen van de merken AUDI,
VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT, JAGUAR, LAND ROVER, BMW en Mini.
De concentratie heeft als doel de nodige schaalgrootte te bereiken door de activiteiten uit te breiden naar
voor A&M INVEST nv reeds bestaande alsook aangrenzende gebieden. De potentiële schaalvoordelen die
beoogd worden zijn noodzakelijk in een automobielsector die voor een grote golf van verandering staat
als gevolg van de wijzigende klantenbehoeften en -gedragingen, de sterke technologische evolutie en de
innovatie in mobiliteit. In een markt die zich binnen Europa meer en meer grensoverschrijdend opstelt,
buigt A&M INVEST nv tot slot een substantieel concurrentieel nadeel, dat wij tot op heden ten opzichte
van de ons omringende landen hebben, om. Niet onbelangrijk daarbij is te weten dat in de ons
omringende landen zulkdanige vormen van concentratie overigens reeds ver ontwikkeld zijn.

