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De Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname van de exploitatiemaatschappijen van de garages
Pattyn door de groep Steveny goed
Op 19 mei 2022 heeft de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de concentratie goedgekeurd waarbij Steveny
Holding SRL (de groep Steveny) de uitsluitende zeggenschap wil verwerven over C&C Finance SRL en GOOD C.C.
SRL, de exploitatiemaatschappijen van de garages Pattyn.
De partijen zijn actief in de automobieldistributie en aanverwante dienstensector.
De concentratie werd aangemeld op 6 mei 2022 en de toepassing van de vereenvoudigde procedure werd
aangevraagd.
De groep Steveny opereert via twee dochterondernemingen:
-

Kia autodealers in Eigenbrakel, Dinant, Hannut, Huy, Marche-en-Famenne, Namen en Waver;
Ford-dealers in Aarlen, Barvaux, Eigenbrakel, Charleroi, Dinant, Gembloux, Heppignies, Hannut, Huy,
Marche-en-Famenne, Namen, Nijvel, Sambreville en binnenkort Walcourt.

C&C Finance controleert de ondernemingen Nivauto SRL, Nivelles Automobiles SA, Ets H. Pattyn et Fils SA, SAWA
Braine SRL, SAWA Center SRL en Société Automobile de Waterloo SA. Deze ondernemingen exploiteren
autodealerbedrijven voor de merken Audi, Volkswagen, Skoda, Seat en Cupra, die gevestigd zijn in Eigenbrakel,
Genappe, Nijvel en Waterloo. Nivelles Automobiles exploiteert ook een carrosseriebedrijf met meerdere merken
onder de naam Wondercar. Good C.C. exploiteert een mechanische werkplaats van meerdere merken in Nijvel.
De activiteiten van de partijen overlappen elkaar op de markten voor de verkoop van nieuwe en gebruikte
personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen, carrosseriediensten, de distributie van reserveonderdelen en, in zeer
beperkte mate, onderhoud en reparatie van de door de partijen verkochte merken.
Gezien de beperkte positie van de partijen op de relevante markten is de BMA in zijn beslissing van 19 mei 2022
evenwel van oordeel dat aan de voorwaarden voor de toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan
en dat de aangemelde concentratie geen aanleiding geeft tot bezwaren.
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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