
  

 

 

Zaak nr. MEDE-C/C-20/0003 

Van Mossel Automotive Groep NV / ACP Holding NV en dochtervennootschappen 
 

Samenvatting van de concentratie meegedeeld door de aanmeldende partijen 

Op basis van de getekende SPA dd. 20 november 2019, heeft de Van Mossel Automotive Groep NV 
(de “Koper”), zich verbonden om 100% van de aandelen van ACP Holding NV en 
dochtervennootschappen (“ACP Holding”) te kopen van AC Invest BVBA, (“Verkoper”) in de zin van 
art. 9§1a WBEM. 
 
Bovendien zal de Koper, via haar verbonden onderneming J&T Autolease, bepaalde activa van 
Schrieks Verhuur Bedrijf overnemen van Schrieks Verhuur Bedrijf (de “Verkoper Schrieks”). 
ACP Holding en bepaalde activa van Schrieks worden gezamenlijk genoemd het “Target”. 
De Koper zal als enige de controle verkrijgen over het Target. 
Het Target is actief in de automobiel retail markt in België, en meer bijzonder in de retail verkoop 
van passagier wagens en lichte bedrijfswagens van de merken Citroen, Peugeot and Kia in 
Vlaanderen (België).  
De Koper is actief in de automobiel retail markt in België via zijn overname in 2018 van de Groep 
Bruyninx en GMAN van het Alcopa Coordination Center1 en via de meest recente aanmelding van 
de overname van Car Assistance Company in Turnhout.2 In België is de groep van de Koper 
bovendien actief in operationele leasing van voornamelijk passagier wagens (auto leasing). 
De concentratie die wordt aangemeld leidt niet tot een aangetaste markt, aangezien het 
gezamenlijk marktaandeel van de partijen niet hoger zal zijn dan 25% van enige gerelateerde 
markt, horizontaal, conglomeraat of verticaal.  
Zelfs indien men kijkt naar het marktaandeel per merk, betoogt de Koper dat zijn marktaandeel 
niet hoger zou zijn dan 25% na de transactie op basis van een mogelijke definitie van de 
productmarkt.  
De commerciële rationale van deze aangemelde concentratie is dat het de Koper zal toestaan zijn 
activiteiten in de retail verkoop in België uit te breiden, en om meer keuze te kunnen bieden aan 
de klanten.  

                                                      

1  De transactie werd aangemeld bij de Belgische Mededingingsautoriteit onder dossiernummer MEDE-C/C-18/0044, Van 
Mossel Automotive Groep 4 NV/Alcopa Coordination Center NV, via de vereenvoudigde procedure en werd goedgekeurd via 
de beslissing van 7 december 2018.  

2  De transactie werd aangemeld bij de Belgische Mededingingsautoriteit onder dossiernummer MEDE-C/C-19/0034, en werd 
goedgekeurd via de beslissing BMA-2019-C/C-39-AUD van 12 november 2019.  


