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1. Op 20 februari 2023 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”). De voorgenomen concentratie betreft de 

verwerving van de uitsluitende zeggenschap over VK Global NV en haar 

dochtervennootschappen (uitgezonderd VK Asia Pacific) door Sweco Belgium BV. Als 

onderdeel van de voorgenomen transactie, zal VK Studio Architects, Planners and Designers 

NV overgenomen worden door Arteum Architects SRL. 

 

2.  De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 

bepaald in artikel IV.70, §1 WER. 

 

3.  Sweco Belgium BV, een Belgische vennootschap met ondernemingsnummer 405.647.664 

RPR Brussel en gevestigd te Arenbergstraat 13/1, 1000 Brussel, is een in België gevestigde 

dochtervennootschap van Sweco AB en legt zich toe op ingenieurs- en architectuurdiensten. 

Sweco AB is een op de Stockholmse Nasdaq beurs genoteerd adviesbureau dat professionele 

architectuur- en ingenieursdiensten aanbiedt.  

 

4.  VK Global NV, een Belgische vennootschap met ondernemingsnummer 686.579.658 PR 

Gent, is een multidisciplinair ontwerpbureau dat architectuur- en ingenieursdiensten 

verleent in verschillende sectoren, en heeft een bijzondere focus op de gezondheidszorg.  VK 

Global NV heeft kantoren in België, Nederland, Luxemburg, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, 

Vietnam en Hong Kong.  

 

5. 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 

hoofdstuk II.1. c) i) 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. 
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6.  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. 

 

7.  Conform artikel IV.70, §4 WER dient deze brief te worden beschouwd als een 

toelatingsbeslissing van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.66 §2, 2° WER.  

 

 
 

De auditeur, 
 

Bert Stulens 
 


