PUBLIEKE VERSIE

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT
Auditoraat

Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2019-C/C-09-AUD van 14 februari 2019
Zaak nr. MEDE-C/C-19/0007 : Gaby Consulting NV / Power Holding NV – Power Oil NV –
BVBA Power Oil Transport
Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging Mededingingswet van 3 april 20131 , artikel IV.63, § 3 Boek IV.

1.

Op 25 januari 2019 ontving de auditeur-generaal van de BMA een aanmelding van een
concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht - Bescherming
van de mededinging - Mededingingswet van 3 april 2013. De voorgenomen concentratie betreft
het verwerven door Gaby Consulting NV van de uitsluitende zeggenschap over Power Holding NV
en over Power Oil NV (dochteronderneming) en Power Oil Transport BVBA
(kleindochteronderneming).

2.

De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals
bepaald in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht.

3.

Gaby Consulting NV (koper) met maatschappelijke zetel te 9308 Hofstade-Aalst, Hekkestraat 41
en ondernemingsnummer 0453.809.055, is een naamloze vennootschap die actief is in de
distributie van brandstoffen (vooral benzine en diesel en in mindere mate LPG) via tankstations,
de distributie van stookolie en in beperkte mate de distributie van brandstofadditieven en AdBlue,
de distributie van smeermiddelen, oliën en vetten en de uitbating van self-carwashsystemen.

4.

Power Holding NV met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Vlamingstraat 33 en
ondernemingsnummer 0810.864.174, NV Power Oil met maatschappelijke zetel te 8560
Wevelgem, Vlamingstraat 33-35 en ondernemingsnummer 0434.264.644 en BVBA Power Oil
Transport met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Vlamingstraat 35 en
ondernemingsnummer 0440.732.465 (doelondernemingen) zijn actief in de distributie van
brandstoffen via tankstations, de distributie van stookolie en in beperkte mate de distributie van
brandstofadditieven en AdBlue en de distributie van smeermiddelen, oliën en vetten alsook
winterproducten, de uitbating van tankstation winkels en de uitbating van carwash-systemen.

5.

De verkopers zijn […] met domicilie te […] en [ …] met domicilie te […].

6.

Na de concentratie zal Gaby Consulting NV 100% van de aandelen bezitten in Power Holding NV
en onrechtstreeks in Power Oil NV en Power Oil Transport BVBA.
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7.

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 II. 1. c (i) 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 20072.

8.

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.

9.

Conform artikel IV.63, § 4 van het Wetboek van Economisch Recht dient deze brief te worden
beschouwd als een toelatingsbeslissing van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.61 §
2, 1° van het wetboek.

De auditeur – Bert Stulens
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