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PERSBERICHT 
Nr. 10/2021 

6 mei 2021 

Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname van IGS GeboJagema 

Holding BV door Smile Invest NV en Rabo Participaties BV goed  

Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 6 mei 2021 de concentratie waarbij 

Smile Invest NV en Rabo Participaties BV gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over van IGS GeboJagema 

Holding BV goedgekeurd. 

De concentratie werd aangemeld op 23 april 2021 en de toepassing van de vereenvoudigde procedure werd 

gevraagd.  

De concentratie heeft betrekking op de sector van het vervaardigen van machines voor de kunststof- en 

rubberindustrie. 

Smile Invest NV is een participatiemaatschappij met een focus op de middenmarkt, management buy-outs 

en groeikapitaal. Smile Invest NV is met name actief in de sectoren software en technologie, medische en 

consumentengoederen en –diensten. 

Rabo Participaties BV is een participatiemaatschappij die investeert in Nederlandse ondernemingen met 

sterke resultaten en een duidelijke potentie om te groeien. Rabo Participaties richt zich op alle grote sectoren 

behalve onroerend goed, biotechnologie en financiële diensten. 

IGS GeboJagema Holding BV is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en valideren van hoogwaardige 

meervoudige spuitgietmatrijzen voor kunststofproducten. Haar activiteiten omvatten het gehele 

productieproces, van risicobeoordeling van de te ontwerpen matrijzen tot het daadwerkelijke ontwerp en 

de productie, en de diensten na verkoop, zoals onderhoud. De dienstverlening van de doelonderneming richt 

zich in het bijzonder op het produceren van matrijzen voor de medische sector.  

In haar beslissing van 6 mei 2021 constateert de BMA dat aan de voorwaarden voor de toepassing van de 

vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie geen aanleiding geeft tot verzet.  

Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:  

Véronique Thirion  
Auditeur-generaal  
Tel: +32 (2) 277 93 53  
E-mail: veronique.thirion@bma-abc.be 
Website: www.mededinging.be 

 

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een onafhankelijke administratieve instantie die bijdraagt tot het 

definiëren en toepassen van een mededingingsbeleid in België. Concreet vervolgt de BMA mededingingsbeperkende 

praktijken, zoals kartels en misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de voornaamste fusies en overnames. De 

BMA werkt samen met de mededingingsautoriteiten van de Lidstaten en de Europese Commissie binnen het 

Europees Mededingingsnetwerk (ECN). 
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