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1. Op 30 mei 2018, ontving de auditeur-generaal van de 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 door Tessenderlo Group NV (verder “Tessenderlo Group”), 
van de uitsluitende zeggenschap over T-Power NV (verder “T-Power”). 

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

3. Tessenderlo Group met maatschappelijke zetel te Troonstraat 130, 1050 Brussel is een 
beursgenoteerde onderneming. De activiteiten van Tessenderlo Group en haar dochter 
ondernemingen zijn ondergebracht in drie divisies: Agro, Bio-Valorization en Industrial Solutions. 

4. De Agro-divisie combineert de activiteiten van Tessenderlo Group in de productie, de handel en 
marketing van gewasvoedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De Bio-Valorization-
divisie omvat de activiteiten van Tessenderlo Group in de verwerking van dierlijke bijproducten 
en bestaat uit PB Gelatins/PB Leiner en Akiolis. De Industrial Solutions-divisie produceert en 
verkoopt kunststof leidingsystemen, waterbehandelingschemicaliën en mijnbouw- en 
industriële chemicaliën voor nutsbedrijven, landbouw, bouw en civieltechnische markten. Deze 
divisie houdt zich ook bezig met het leveren van diensten voor de behandeling en verwijdering 
van flowback-water; en de terugwinning van industriële procesvloeistoffen. 

5. T- Power met maatschappelijke zetel te Gulledelle 96, 1200 Brussel, is actief in het produceren 
van elektriciteit via aardgas middels haar hoogrenderende gasgestookte krachtcentrale met 
gecombineerde cyclus met een geïnstalleerd vermogen van ongeveer 425 MW gelegen te 
Tessenderlo in België. 

6. Na de concentratie zal Tessenderlo Group de uitsluitende zeggenschap verwerven over T-Power. 
Tessenderlo Group heeft 20% van de aandelen in T-Power en zal op grond van een 
koop/verkoopovereenkomst tussen Tessenderlo Group enerzijds en Power Kestrel Ltd., TG 
Europower BV en Siemens Project Ventures GMBH anderzijds de overige 80% van de aandelen 
in T-Power NV verwerven. 

                                                           
1  B.S. van 26 april 2013 



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 II 1 c) 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 . 

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.  

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

 
De auditeur, 

Katrijn De Vliegher 


