PUBLIEKE VERSIE

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT
Auditoraat
Boek IV - Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de mededinging – artikel IV.
70 §3 WER
Zaak nr. MEDE-CC-22/0027: AG Insurance NV/ Anima NV
Vereenvoudigde procedure – Beslissing nr. BMA-2022-CC-19-AUD van 28 juni 2022

1. Op 14 juni 2022 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit (hierna: "BMA")
een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, §1 van het Wetboek van Economisch
Recht (hierna: "WER").
2. De voorgenomen transactie betreft de verwerving van uitsluitende zeggenschap door AG Insurance NV
over Anima NV. De aard van de concentratie is een verwerving van volledige zeggenschap in de zin van
artikel IV.6, §1, 2° WER.
3. De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals bepaald in
artikel IV.70, §1 WER.
4. AG Insurance NV, met maatschappelijke zetel te Boulevard Emile Jacqmain 53, 1000 Brussel en
ondernemingsnummer 0404.494.849, is een dochter van AGEAS, een internationale verzekeringsgroep.
AG Insurance NV is actief op de Belgische verzekeringsmarkt in verzekeringen leven en niet-leven, en
aanvullende pensioenen. Via AG Real Estate, de vastgoeddochter van AG Insurance NV, is AGEAS
eveneens actief in de vastgoedsector. AG Real Estate houdt een gevarieerde vastgoedportefeuille aan
en is actief in de ontwikkeling en het beheer van commercieel en residentieel vastgoed.
5. Anima NV met maatschappelijke zetel te Zandvoortstraat 27, 2800 Mechelen en
ondernemingsnummer 0469.969.453, is actief in de ontwikkeling en de exploitatie van voorzieningen
voor seniorenhuisvesting en -zorg in België. Anima NV is actief in het beheer van zorgvastgoed en baat
woonzorgcentra en assistentiewoningen uit. In beperkte mate biedt Anima NV ook kortverblijf,
herstelverblijf, dagopvang en thuisverzorging aan. Anima NV wordt gecontroleerd door Ackermans &
van Haaren NV, terwijl de overige aandelen in handen zijn van het management van Anima NV.
6. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt binnen het
toepassingsgebied van het Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht en categorie II.1. c) (i) en
(ii) zoals opgenomen in de nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties zoals
goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 2007 1.
7. Zoals bepaald in artikel IV.70, §3 WER, stelt de auditeur vast dat aan de voorwaarden voor toepassing
van de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie geen aanleiding geeft
tot verzet.
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B.S. van 4 juli 2007.
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8. Overeenkomstig artikel IV.70, §4 WER geldt de beslissing van de auditeur als een beslissing van het
Mededingingscollege dat de concentratie toelaatbaar is.
De auditeur,
Antoon Kyndt
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