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Het Mededingingscollege van de BMA heeft de overname goedgekeurd van RWE Generation
Belgium door INEOS Oxide
Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 15 februari 2019 de
overname goedgekeurd van RWE Generation Belgium NV door INEOS Oxide Limited.
De ondernemingen zijn beiden actief op de markt voor de productie en groothandel van elektriciteit. De
activiteiten van de partijen betreffen bovendien het transport, de distributie en de detailhandel van
elektriciteit op de chemische site van Zwijndrecht. Op die zelfde site, zijn de partijen actief op de markten
voor de productie en groothandel van stoom, de detailhandel en distributie van stoom, de productie van
gedemineraliseerd water, de detailhandel en distributie van gedemineraliseerd water, de productie van
water voor stoomketel, de detailhandel en distributie van water voor stoomketel. De koper produceert
eveneens lagedichtheidpolyetheen (LDPE).
Het College heeft met de auditeur vastgesteld dat de aangemelde transactie geen enkel of geen merkbaar
horizontaal concentratie effect heeft op het geheel van de betrokken markten. Het College heeft verder
beslist dat er geen reden was om te vrezen voor een afgrendelen van cliënteel door de verwervende
onderneming, en dat er geen aanwijzingen waren dat het wijzigen van de controle over de verworven
activiteiten de mogelijkheid of een prikkel zou creëren om toetreders tot de markt uit te sluiten.
Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:
Prof. em. dr. Jacques Steenbergen
Voorzitter
Tel. +32 (2) 277 73 74
E-mail: jacques.steenbergen@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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