PUBLIEKE VERSIE

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT
Auditoraat

Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging - Wet van 2 mei 20191,
artikel IV.70, § 3 Boek IV
Zaak nr. MEDE-C/C-20/0007: Itinecar NV en Novabil NV
Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2020-C/C-12-AUD van 12 maart 2020
1.
Op 27 februari 2020 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit
(verder “BMA”) een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1 van de wet van 2 mei
2019 houdende wijzigingen van boek I “Definities”, van boek XV “rechtshandhaving” en vervanging van
boek IV “Bescherming van de mededinging” van het Wetboek van economisch recht. De voorgenomen
concentratie betreft de overname van Novabil NV (verder “Novabil”) door Itinecar NV (verder “Itinecar”).
2.
De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals
bepaald in artikel IV.70, § 1 van het Wetboek van economisch recht (verder “WER”).
3.
Itinecar NV de holdingvennootschap van de ACG Groep , gevestigd te Ijzerweglaan 101, 9050
Gent, met ondernemingsnummer 0871.698.121, die optreedt als koper. De ACG Groep is actief in de
sector van de verkoop en verhuur van nieuwe en tweedehands personenwagens van de merken Volvo en
Maserati en daarmee verband houdende commerciële activiteiten. De concessies van Volvo van de ACG
Groep worden uitgebaat door ACG NV (Volvo Gent), ACG Deinze NV (Volvo Deinze) en Van Schoubroek
Motors NV (Volvo Evergem). De concessies van Maserati van de ACG Groep worden uitgebaat door ACG
Maserati NV (Maserati Gent) en ACG Maserati Brussels NV (Maserati Brussel).
4.
Novabil, gevestigd te Brugsesteenweg 261, 8500 Kortrijk, met ondernemingsnummer
0405.357.654, is actief in de sector van de verkoop en verhuur van nieuwe en tweedehands
personenwagens. Zij is met name actief als concessiehouder voor het automerk Volvo en beschikt over
vier Volvo-concessies, namelijk Volvo Novabil Kortrijk, Waregem Cars Volvo, Volvo Novabil Moeskroen en
Volvo Novabil Doornik.
5.
De voorgenomen concentratie beoogt de verkrijging van uitsluitende zeggenschap door ACG
Groep (door middel van haar holdingvennootschap Itinecar) van 100% van de aandelen van Novabil.
6.
Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt
binnen het toepassingsgebied van boek IV WER en categorie II. 1. c) i) opgenomen in de nadere regels
voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties zoals goedgekeurd door de Algemene
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B.S. van 24 mei 2019.

Vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 20072 en punten 2. en 3. opgenomen in de
aanvullende regels betreffende de vereenvoudigde procedure bij concentraties zoals goedgekeurd door
het Directiecomité van de BMA op 8 januari 20203.
7.
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.
8.
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, 1° WER.
De auditeur,

Carl Wettinck
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