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1. Op 18 november 2022 ontving de Auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit 
(hierna: "BMA") een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, §1 van het 
Wetboek van Economisch Recht (hierna “WER"). De voorgenomen concentratie houdt in dat 
Arçelik AS, via haar dochteronderneming Ardutch BV, 100% van de aandelen in Asogem NV en 
haar dochteronderneming Asogem Nederland B.V. zal verwerven.  
 

2. De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 
bepaald in artikel IV.70, §1 WER. 

 
3. Arçelik AS (hierna “Arçelik”) met ondernemingsnummer (0839.144.426) en met 

maatschappelijke zetel te Karaagac 2-6, 34445 Beyoglu (Turkije) is actief in de vervaardiging, 
productie, verkoop, marketing, onderzoek & ontwikkeling, en design van huishoudelijke 
apparaten. 

 
4. Asogem NV met ondernemingsnummer 0425.608.680 en, met maatschappelijke zetel te 

Schaliënhoevedreef 26, 2800 Mechelen is actief in de groothandel in elektrische 
huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur en is de exclusieve distributeur van 
Arçelik in de Benelux.  

 
5. Uit het onderzoek van de aangemelde concentratie blijkt dat deze binnen het 

toepassingsgebied valt van het Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht en van 
categorie II.1.c, (ii) van de nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van 
concentraties.1 

 
6. 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. 

 

 
1 Raad voor de Mededinging: Nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties, goedgekeurd door 
de Algemene Vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 2007, B.S. 04/07/2007, blz. 36893. 
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7. 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, 2° WER.  

 
 

                                                                                 De auditeur,  

                                                                           Bert Stulens 
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