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1. Op 22 mei 2018 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een 

aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10. § 1 van de wet van 3 april 2013 

houdende invoeging van boek IV en van boek V in het Wetboek van Economisch Recht. De 

voorgenomen concentratie betreft de verkrijging van uitsluitende zeggenschap door Sofindev IV 

NV (verder “Sofindev IV”) over Group Claes CVBA (verder “Group Claes”). De concentratie omvat 

ook de twee dochterondernemingen van Group Claes, meer bepaald Claes Machines CVBA en 

Claes Distribution CVBA.   

2. De voorgenomen concentratie zal worden uitgevoerd via een speciaal daartoe op te richten 

acquisitievennootschap (verder “Claes Invest NV”). Claes Invest NV zal 100% van de aandelen in 

Group Claes, en bijgevolg onrechtstreeks in Claes Machines en Claes Distribution, verwerven. 

Sofindev IV zal een controlerend meerderheidsbelang nemen in Claes Invest NV. De resterende 

aandelen in Claes Invest NV zullen worden gehouden door drie van de vier huidige 

aandeelhouders van de Group Claes en haar twee dochterondernemingen. Geen van deze 

minderheidsaandelen zal echter leiden tot zeggenschap over Claes Invest NV. 

3. Sofindev IV is een Naamloze vennootschap naar Belgisch recht  met zetel te Lambroekstraat 5 

bus D, 1831 Diegem, België en investeert als  onafhankelijke private equity speler sinds 1991  in 

kleine en middelgrote ondernemingen in België. Sofindev levert financiële en strategische 

ondersteuning aan gezonde Belgische bedrijven die op zoek zijn naar een betrouwbare partner 

om hun groeistrategie te verwezenlijken en/of om aandeelhouders met een 

opvolgingsproblematiek uit te kopen. Sofindev IV heeft participaties in (1) Fedrus International 

(een distributeur van gespecialiseerde bouwmaterialen, met focus op EPDM en dakmaterialen), 

(2) Geodynamics (een ontwikkelaar van locatie-gebaseerde software oplossingen), (3) Novy (een 

producent van dampkappen en distributeur van keukentoestellen), en (4) House of Talents (een 

HR dienstengroep gespecialiseerd in de rekrutering van knelpuntprofielen).  
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4. De doelonderneming Group Claes is een coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met zetel te Beverlosesteenweg 128, 3583 Paal, België. 

Group Claes is een holdingmaatschappij die ook een aantal overhead-functies vervult voor haar 

twee dochterondernemingen. Dochteronderneming Claes Machines distribueert kwalitatief 

hoogstaande machines voor de voedingsindustrie die de klant performante oplossingen bieden 

voor de verwerking van o.a. vlees, gevogelte, vis, en kant-en-klare maaltijden. Claes Machines 

verdeelt naast vleesverwerkingsmachines ook machines voor het verpakken van vers vlees, 

vleeswaren, vis, en bereide maaltijden, en heeft een eigen servicedienst. Dochteronderneming 

Claes Distribution is een groothandel in benodigdheden voor de voedselverwerkende sector. 

Claes Distribution biedt een ruim assortiment aan food en non-food producten (met 

uitzondering van vlees) bestaande uit voedingswaren, darmen, verpakkingen, inrichting winkel-

werkhuis-keuken, en hygiëne. 

5. De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 

bepaald in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht.  

6. 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 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 2007.2  

7. 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.  

8. Conform artikel IV.63, § 4 van het Wetboek van Economisch Recht dient deze brief te worden 

beschouwd als een toelatingsbeslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit in de zin van 

artikel IV.61 § 2, 1° van het wetboek. 

De auditeur 

Charlotte Delmeire 
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