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De Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname van Petserco SA (“Tom&Co”) door Verlinvest SA 
goed 

Op 8 juli 2022 heeft de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de overname van Petserco SA door Verlinvest 

SA goedgekeurd.  

De concentratie werd aangemeld op 24 juni 2022 en de toepassing van de vereenvoudigde procedure werd 

aangevraagd. 

Petserco, opererend onder de merknaam Tom&Co, is een onderneming actief in de groothandel en detailhandel 

van dierenvoeding, accessoires en toebehoren voor huisdieren in België, Frankrijk en Luxemburg. Tom&Co’s 

aanbod bestaat uit voeding en producten voor huisdieren van zowel het Tom&Co merk, als merken van derde 

leveranciers. Hiernaast biedt het tevens verscheidene diensten voor huisdieren, bijvoorbeeld uiterlijke 

verzorging. Deze producten worden via gespecialiseerde winkels en een online webshop aan eindklanten 

verkocht. Daartoe heeft Tom&Co in België eigen winkels en opereert een franchisenetwerk. 

Verlinvest is een Belgische gediversifieerde investeringsmaatschappij met als hoofdactiviteit het verrichten van 

wereldwijde investeringen in verschillende sectoren (zoals bijvoorbeeld consumentengoederen, voeding en 

dranken, horeca, detailhandel, digitaal en media). Het is een dochteronderneming van Vedihold, een 

holdingmaatschappij die naast Verlinvest tevens uitsluitende zeggenschap uitoefent over Cobepa.  

Verlinvest heeft slechts een beperkt aantal gecontroleerde portfolio-ondernemingen die actief zijn in België. De 

betrokken portfolio-ondernemingen zijn actief in de dienstensector en in de sector voor consumentengoederen. 

Verlinvest en haar portfolio-ondernemingen oefenen in België geen activiteiten uit die overlappen of gebonden 

zijn met de activiteiten van Tom&Co. Hetzelfde geldt voor Cobepa en de door haar gecontroleerde portfolio-

ondernemingen, deze zijn in België enkel actief in de dienstensector, in de industriële productie en in de 

biofarmaceutische sector. 

In haar beslissing van 8 juli 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 op 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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