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Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname van de FACQ groep
door Cordes & Graefe KG goed
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 26 februari 2021 de overname van
de FACQ groep door Cordes & Graefe KG goedgekeurd. Door de concentratie verwerft Cordes & Graefe KG
uitsluitende zeggenschap over de holdingvennootschappen die momenteel FACQ SA, Immobilière les blés
d'or SA, Immobilière Weideveld SA en Renoma SRL in handen hebben en controleren.
De operatie die aanvankelijk aan de Europese Commissie was voorgelegd, werd op 17 februari 2021
gedeeltelijk verwezen naar de BMA op grond van artikel 4, lid 4, van Verordening 139/2004. De concentratie
werd op 18 februari 2021 aangemeld bij de BMA. De toepassing van de vereenvoudigde procedure werd
verzocht.
De Duitse vennootschap Cordes & Graefe KG is een detailhandelaar voor de verkoop aan professionele
klanten, voornamelijk op het gebied van sanitaire producten, loodgieterswerk, ventilatie, verwarming en
airconditioning, elektrische apparatuur, dakbedekking, graafwerk en industriële technologieën. Zij
exploiteert tentoonstellingscentra en groothandelsdepots in verscheidene Lidstaten van de Europese Unie,
waaronder Duitsland.
FACQ SA, met inbegrip van haar 100% dochteronderneming FACQ Logistics SA, is een Belgische
detailhandelaar voor professionele klanten in sanitaire-, verwarmings-, loodgieters- en ventilatieproducten.
Zij exploiteert uitsluitend in België regionale depots, gespecialiseerde kleinhandelszaken en showrooms.
Immobilière les blés d'or SA, Immobilière Weideveld SA en Renoma SRL zijn eigenaar van de onroerende
goederen (magazijnen, logistieke installaties, andere terreinen en gebouwen) die door FACQ SA worden
geëxploiteerd.
In haar beslissing van 26 februari 2021 stelt de BMA vast 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: véronique.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).
City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

T +32 2 277 52 72

info@bma-abc.be
http://www.mededinging.be

1

