
  

 

 

Zaak nr. MEDE-C/C-16/0031 

 

Dovesco NV en InvestCo – Vivaldis groep (New Venice en dochtervennootschappen) 
Samenvatting van de concentratie meegedeeld door de partijen 

Op 5 oktober 2016 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een 
aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10. van het Wetboek van economisch 
recht.  

Hierin werd meegedeeld dat Dovesco NV en InvestCo, via het vehikel Antonio Invest NV, 
gezamenlijke zeggenschap zullen verwerven over de Vivaldis groep (New Venice NV en 
dochtervennootschappen). Momenteel zijn de aandelen van New Venice NV in handen van QS 
S.À.R.L. (20%) “founders”, Anguria BVBA (7,5%) “managers” en Buysse & Partners BVBA en een 
hele reeks investeerders (72,5%). 

New Venice NV houdt als topholding van de Vivaldis groep aandelen in dochtervennootschappen 
actief in (i) de terbeschikkingstelling van tijdelijke en vaste werknemers (zowel laag- als 
hooggeschoolden) (Vivaldis Interim NV), (ii) de terbeschikkingstelling van tijdelijke en vaste 
werknemers in de bouwsector (Vivaldis Construct NV) en (iii) de ondersteuning van de 
toekomstige interimactiviteiten van Seal Jobs (Seal Recruitment NV). New Venice NV houdt 
tevens 49% van de aandelen in Sea Jobs NV, een vennootschap die heel recent de 
softwareapplicatie Seal heeft gelanceerd die werkzoekenden op basis van hun voorkeuren zal 
linken met potentiële werkgevers. 

Dovesco NV, een dochtervennootschap van Domo Investment Group NV, is een 
investeringsmaatschappij die zich specialiseert in investeringen in kleine- en middelgrote 
ondernemingen.  Ze houdt onder meer 50% van de aandelen in Flying Alliance NV.  Volgens de 
aanmelding is de dochtervennootschap van Dovesco NV, Flying Alliance NV, via Flying Services 
BVBA en Allez BVBA ( Kitchenstaff) actief op de markt voor de terbeschikkingstelling van tijdelijke 
werknemers voor horeca/events (event crewing). 

InvestCo is een private stichting die zal worden opgericht door een aantal van de huidige 
aandeelhouders van New Venice NV samen met een aantal nieuwe investeerders. 

Overeenkomstig artikel IV.63, §1 van het Wetboek van economisch recht hebben de 
aanmeldende partijen om toepassing van de vereenvoudigde procedure gevraagd. 


