PUBLIEKE VERSIE

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT
Auditoraat

Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2019-C/C-22-AUD van 18 juli 2019
Zaak nr. MEDE-C/C-19/0018: Gimv NV/Alro Holdings NV
Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging - Wet van
2 mei 2019 , artikel IV.70, § 3 Boek IV.
1.

Op 1 juli 2019 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit (verder
“BMA”) een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1 van de wet van 2 mei
2019 houdende wijzigingen van boek I “Definities”, van boek XV “rechtshandhaving” en
vervanging van boek IV “Bescherming van de mededinging” van het Wetboek van economisch
recht. De voorgenomen concentratie betreft de verkrijging van uitsluitende zeggenschap door
Gimv NV (verder “Gimv”) over Alro Holdings NV (verder “Alro”).

2.

De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals
bepaald in artikel IV.70, § 1 van het Wetboek van economisch recht (verder “WER”).

3.

Gimv met maatschappelijke zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen is een Europese
investeringsmaatschappij met jarenlange ervaring in private equity en venture capital.

4.

Alro met maatschappelijke zetel te Kruishoefstraat 52, 3650 Dilsen-Stokkem is een aanbieder van
autolakdiensten, d.w.z. het uitbesteedde verven en lakken van onderdelen en componenten die
gebruikt worden bij de productie van vrachtwagens en auto's.

5.

Na de concentratie zal Gimv onrechtstreeks uitsluitende zeggenschap verwerven over Alro. De
voorgenomen concentratie zal worden uitgevoerd via een speciaal daartoe op te richten
vennootschap (NewCo). NewCo zal 100% van de aandelen in Alro verwerven. Gimv zal een
controlerend meerderheidsbelang nemen in NewCo.

6.

Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt
binnen het toepassingsgebied van het Boek IV WER en categorie II. 1. 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 20071.

7.

Zoals bepaald in artikel IV.70, § 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.
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B.S. van 4 juli 2007.

8.

Conform artikel IV.70, § 4 WER dient deze brief te worden beschouwd als een toelatingsbeslissing
van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.66 § 2, 1° WER.

De auditeur – Katrijn De Vliegher

