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1. Op 29 augustus 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 ForFarmers 

Belgium BVBA (verder “ForFarmers”) over Holding Finalgo BVBA (verder “Finalgo”). De concentratie 

omvat ook de dochterondernemingen van Finalgo, meer bepaald Voeders Algoet NV, Algotrans NV 

en De Wulveput BVBA. De volgende activiteiten zullen echter geen deel uitmaken van de 

concentratie: (i) de aandelenparticipatie van 50% van Finalgo in Kinlys Group NV, inclusief de 

activiteiten die betrekking hebben op huisdieren voeding van de onderneming Kinlys; en (ii) de 

activiteit van het kweken van varkens van de onderneming Voeders Algoet NV. 

2. ForFarmers (koper) met maatschappelijke zetel te Zuidkaai 6, 8770 Ingelmunster is onder meer 

actief in het produceren en verkopen van mengvoer, de verkoop van enkelvoudige voeders, het 

opfokken en verkopen van ouderdieren en het produceren en verkopen van kunstmest, 

inkuiladditieven, maïszaden en zaden voor voedergewassen.  

3. Finalgo (doelonderneming) met maatschappelijke zetel te Vijvestraat 191, 9870 Zulte is een 

financiële holdingvennootschap. De operationele dochtervennootschappen Voeders Algoet NV, 

Algotrans NV en De Wulveput BVBA richten zich op het produceren en verkopen van dierlijk 

mengvoer (voornamelijk voor rundvee en varkens), het internationaal  vrachtvervoer, het verwerken 

en verwijderen van ongevaarlijk afval (meer bepaald mestverwerking). 

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

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

5. Na de concentratie zal ForFarmers de uitsluitende zeggenschap verwerven over Finalgo. ForFarmers 

zal 100% van de aandelen in Finalgo verwerven.  

 

                                                           
1
  B.S. van 26 april 2013 



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, 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 .  

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 – Antoon Kyndt 


