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Vereenvoudigde procedure -Beslissing nr. BMA-2016-C/C-30-AUD van 20 oktober 2016. 
Zaak nr. MEDE-C/C-16/0031 : Dovesco NV – InvestCo-New Venice NV 

Boek IV – Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de Mededinging – 
Mededingingswet van 3 april 2013 , artikel IV.63, § 31. 

 
 

1. Op  5 oktober 2016 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit 
(verder “BMA”) een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1 van 
het Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de mededinging - Mededingingswet 
van 3 april 2013. De voorgenomen concentratie betreft het verwerven van gezamenlijke 
zeggenschap door Dovesco nv en InvestCo via het vehikel Antonio Invest NV over de 
Vivaldis groep (New Venice NV en dochtervennootschappen). 
 

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

3. Dovesco NV (verder “Dovesco”) (koper) met maatschappelijke zetel te Nederzwijnaarde 2, 
9052 Zwijnaarde, is een investeringsmaatschappij die zich specialiseert in investeringen in 
kleine en middelgrote ondernemingen. 
 

4. InvestCo met maatschappelijke zetel te Esmoreitlaan 3 bus 46, 2000 Antwerpen, heeft als 
doel de verwerving van gezamenlijke zeggenschap over de Vivaldis groep met partner 
Dovesco. Het zal de vorm aannemen van een private stichting naar Belgisch recht.                 
                  

5. New Venice NV (doelonderneming) met maatschappelijke zetel te Esmoreitlaan 3 bus 46, 
2050 Antwerpen, houdt als topholding van Vivaldis groep direct of indirect                              
 100% van de aandelen in dochtervennootschappen Venice NV, Vivaldis Interim NV, 
Vivaldis Construct NV en Seal Recruitment NV. 
 

6. Dovesco, InvestCo, het Management van Vivaldis Interim NV en JT SARL zullen een 
aandeelhoudersovereenkomst afsluiten met betrekking tot Antonio Invest NV. Deze 
aandeelhoudersovereenkomst heeft tot gevolg de gezamenlijke zeggenschap over Antonio 
Invest NV en bijgevolg over de Vivaldis groep, met als doel de sector van de uitzendarbeid 
in België verder uit te bouwen.  
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7. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie 

valt binnen het toepassingsgebied van Boek IV WER en categorie II. 1. c) i)  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 
20072 . 
 

8.  Zoals bepaald in artikel IV.63, § 3 WER, 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.  
 

9. Conform artikel IV.63, § 4 WER dient deze brief te worden beschouwd als een 
toelatingsbeslissing van het Mededinging 
 
 

De auditeur-Carl Wettinck 

 

                                                 
2  B.S. van 4 juli 2007. 


