PERSBERICHT
Nr. 29/2022
19 juli 2022

De Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname van The Specialist Group door Oaktree
Capital goed
Op 19 juli 2022 heeft de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de overname van The Specialist Group
International Holding B.V. (“The Specialist Group”) door OCM Luxembourg POW VI TSG s.à r.l. goedgekeurd, een
dochteronderneming van Oaktree Capital Group LLC (“Oaktree Capital”).
De concentratie werd aangemeld op 6 juli 2022 en de toepassing van de vereenvoudigde procedure werd
aangevraagd.
The Specialist Group is actief als leverancier van interim professionals (op detacherings- of consultancy basis)
en gerelateerde projectmanagement diensten aan opdrachtgevers via haar dochterondernemingen onder de
merknamen ECC, STAR, Sentijn en Or-Quest. STAR Belgium richt zich voornamelijk op tijdelijke technische
personeelsoplossingen voor klanten in de volgende sectoren: chemie, infrastructuur, bouw en
biowetenschappen. Sentijn en Or-Quest zijn niet actief in België.
Oaktree Capital is een wereldwijde alternatieve en niet-traditionele vermogensbeheerder die de nadruk legt op
een opportunistisch gedreven, waarde-georiënteerde en risico-gecontroleerde benadering van beleggingen.
In haar beslissing van 19 juli 2022 stelt de BMA vast dat, voornamelijk bij gebreke van overlappende activiteiten
tussen de partijen, 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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