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Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname van Landia NV door 

Indufin Investment Fund NV (Groep De Eik) en de heer Jeroen Nys goed  

Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 7 juli 2021 de concentratie waarbij 

Indufin Investment Fund NV (Groep De Eik) en de heer Jeroen Nys gezamenlijke zeggenschap verkrijgen 

over Landia NV (waaronder de Belgische dochtervennootschap Varo NV) goedgekeurd.  

De concentratie werd aangemeld op 24 juni 2021 en de toepassing van de vereenvoudigde procedure werd 

gevraagd. De concentratie heeft betrekking op de sector van de productie en groothandel van doe-het-zelf 

(DIY) materiaal bestemd voor particulier eindgebruik.  

Indufin Investment Fund NV is een Belgisch investeringsfonds en beschikt actueel over participaties in 

ondernemingen actief in het aanbieden van IT en business technologie oplossingen en digitale marketing 

diensten.  

De Varo Groep bestaat uit Landia NV alsook de door Landia NV gecontroleerde dochtervennootschappen, 

waaronder de Belgische vennootschap Varo NV. Varo NV is gespecialiseerd in de productie en groothandel 

in doe-het-zelf (DIY) materiaal en richt zich op de verkoop via kanalen gericht naar de particuliere 

eindverbruiker. De heer Jeroen Nys is de huidige CEO van de Varo Groep. 

Indufin Investment Fund NV wordt gecontroleerd door de Belgische familiale investeringsmaatschappij 

Groep De Eik, dat investeert in een brede waaier van sectoren. Via haar controlerende deelneming in 

Velleman NV is Groep De Eik onrechtstreeks ook actief in de productie en groothandel van doe-het-zelf 

(DIY) materiaal en gereedschap, zowel bestemd voor professionelen als voor particulieren. 

In haar beslissing van 7 juli 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: 

Charlotte Delmeire 

Auditeur 

Tel: +32 (2) 277 94 36 

E-mail: charlotte.delmeire@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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