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De Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname door de groep Sopra Steria van Assua NV en haar 

dochterondernemingen Tobania NV en Python Predictions BV goed  

Op 20 februari 2023 heeft de Belgische Mededingingsautoriteit ("BMA") de concentratie goedgekeurd waarbij 

Sopra Steria Benelux SA de uitsluitende zeggenschap wil verwerven over Assua NV en, indirect, over haar twee 

dochterondernemingen, Tobania NV en Python Predictions BV. 

De partijen zijn actief op het gebied van IT-diensten en bedrijfssoftware. 

De voorgenomen transactie werd op 8 februari 2023 aangemeld en de toepassing van de vereenvoudigde 

procedure werd aangevraagd.  

De groep Sopra Steria, die in België aanwezig is via haar dochterondernemingen (i) Sopra Steria Benelux SA, (ii) 

Sopra Banking Software Belgium en (iii) Sopra HR Software, biedt hoofdzakelijk vier soorten diensten aan: (i) advies 

en systeemintegratie, (ii) uitgeven van bedrijfssoftware (bankwezen, human resources, vastgoed), (iii) uitvoering 

van bedrijfsprocessen, en (iv) beheer van IT-infrastructuur.  

Assua, een holding zonder eigen commerciële activiteit, bezit 100% van de aandelen van Tobania en Python 

Predictions. Tobania biedt hoofdzakelijk een reeks IT-diensten aan, waaronder advies, ontwikkeling (IT-advies, 

applicatieontwikkeling), testen en ondersteunende diensten (klantenservice, clouddiensten en IT-infrastructuur), 

en IT-oplossingen (data-engineering, informatiebeheer, gegevensgebruik). Tobania heeft ook een beperkte 

activiteit in infrastructuursoftware. Python Predictions daarentegen is gespecialiseerd in datadiensten en opereert 

als een bedrijfseenheid van Tobania. 

De aangemelde concentratie leidt tot horizontale overlappingen op de markt voor IT-dienstverlening en sommige 

segmenten daarvan, en brengt niet-horizontale verbanden met zich mee tussen i) de activiteiten van Sopra Steria 

op de markt voor het uitgeven van applicatiesoftware enerzijds en de activiteiten van Tobania op de markt voor 

het uitgeven van infrastructuursoftware anderzijds, en ii) de activiteiten van de partijen op de markt voor IT-

dienstverlening. 

In haar beslissing van 20 februari 2023 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.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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