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Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de verwerving van gezamenlijke 

zeggenschap goed over Ets E. Ronveaux en Ingénierie et Constructions Masset door de groep Wanty en de 

Société Régionale d'Investissement de Wallonie 

Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 21 maart 2019 de overname 
goedgekeurd van Ets E. Ronveaux N.V. en Ingénierie et Constructions Masset N.V. door de groep Wanty en 
de Société Régionale d’Investissement de Wallonie. 

De concentratie werd aangemeld op 4 maart 2019 en de toepassing van de vereenvoudigde procedure werd 
gevraagd.  

De concentratie heeft betrekking op de constructiesector in brede zin. 

Ets E. Ronveaux is een familiale onderneming actief in de sectoren van constructie van gewapende prefab en 
voorgespannen betonelementen alsook elektrotechniek. 

Ingénierie et Constructions Masset (ICM) is een onderneming actief in de constructiesector van de van niet-
residentiële gebouwen.  

Wanty is een groep actief, in België en Frankrijk, in de constructiesector in brede zin. 

Société Régionale d'Investissement de Wallonie (SRIW) is een onderneming die Waalse 
ontwikkelingsprojecten financiert.  

In haar beslissing van 21 maart 2019 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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