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De Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname van Vereno NV door BEE Dealer Holding
BELUX NV goed
Op 16 mei 2022 heeft de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de overname van Vereno NV en haar
dochtervennootschappen Vereenooghe NV en Proot NV door BEE Dealer Holding BELUX NV goedgekeurd.
De concentratie werd aangemeld op 3 mei 2022 en de toepassing van de vereenvoudigde procedure werd
aangevraagd.
Vereno NV is een holdingvennootschap zonder operationele activiteiten. Vereenooghe NV is actief in de
verkoop, het herstel, het onderhoud, lease en verhuur van (nieuwe en tweedehands) personenwagens, LCV’s
en middelzware en zware vrachtwagens voor het merk Mercedes-Benz, en heeft vestigingen te Knokke-Heist,
Brugge, Ieper, Jabbeke, Oostende, Roeselare, Tielt, Torhout en Veurne. Proot NV is actief in het herstel en het
onderhoud van (nieuwe en tweedehands) personenwagens en LCV’s voor het merk Mercedes-Benz, vanuit
haar vestiging te Knokke-Heist.
BEE Dealer Holding BELUX NV, de voormalige Van Mossel Automotive Group 4 NV, is voornamelijk actief in
Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en West-Vlaanderen in de verkoop van personenwagens, lichte
commerciële voertuigen (LCV’s) en vrachtwagens voor de merken Peugeot, Citroën, DS, Opel, Alfa Romeo, Fiat,
Abarth, Jeep, Nissan, Kia, Mercedes-Benz, Mercedes-Vans, Mercedes-Trucks, Volvo, Polestar, Jaguar, Land
Rover, Ford, Hyundai, Maxus, Suzuki, Isuzu, MG, Renault, Dacia. Hiernaast is ze ook actief in operationele
autoleasing activiteiten, de verkoop van tweedehandswagens en carrosserieherstelling, en komt ze tenslotte
ook tussen bij bepaalde financiële diensten.
In haar beslissing van 16 mei 2022 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:
Damien Gerard
Auditeur - generaal
Tel: +32 (2) 277 76 57
E-mail: damien.gerard@bma-abc.be
Website : www.abc-bma.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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