
 
 

PUBLIEKE VERSIE 

 
BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT 

Auditoraat 

 

Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging - Wet van 2 mei 20191, 
artikel IV.70, § 3 

   
Zaak nr. MEDE-C/C-20/0014: Virya Energy NV - Parkwind 

Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2020-C/C-19-AUD van 9 juni 2020 

 

1. Op 25 mei 2020 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit (verder 

“BMA”) een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1 van het Wetboek Economisch 

Recht, zoals vervangen door de wet van 2 mei 2019 houdende wijzigingen van boek I “Definities”, van 

boek XV “rechtshandhaving” en vervanging van boek IV “Bescherming van de mededinging” van het 

Wetboek van economisch recht. De voorgenomen concentratie betreft de overname door Virya Energy 

NV (dat deel uitmaakt van de Korys/Colruyt groep) van de aandelen in Parkwind NV die worden gehouden 

door PMV. Als gevolg van de concentratie zal Virya Energy NV uitsluitende zeggenschap over Parkwind NV 

verwerven. 

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

bepaald in artikel IV.70, § 1 van het Wetboek van economisch recht (verder “WER”).  

3. Virya Energy NV, gevestigd te Villalaan 96, 1500 Halle met ondernemingsnummer 0739.804.548, 

optreedt als koper. Virya Energy NV is een vehikel dat eind 2019 werd opgericht voor het houden van 

participaties in hernieuwbare energieproducenten en ontwikkelaars. Virya Energy houdt 

[VERTROUWELIJK] van de aandelen Parkwind en houdt tevens [VERTROUWELIJK] van de aandelen in 

Eurowatt Group. 

4. Parkwind NV is gevestigd te Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven, met ondernemingsnummer 

0844.796.259. Parkwind is een investerings- en ontwikkelingsmaatschappij actief in hernieuwbare energie 

waarvan de aandelen voorafgaand aan de transactie worden gehouden door Korys/Colruyt / Virya Energy 

groep en PMV. Parkwind participeert onder andere in offshore windparken in de Belgische Exclusieve 

Economische Zone in de Noordzee. 

                                                           
1  B.S. van 24 mei 2019. 



5. De voorgenomen concentratie beoogt de overname door Virya Energy NV van de aandelen in 

Parkwind NV die worden gehouden door PMV. Als gevolg van de concentratie zal Virya Energy NV 

uitsluitende zeggenschap over Parkwind NV verwerven.  

6. De betrokken sectoren zijn de opwekking en de groothandelsverkoop van elektriciteit in België en 

de ontwikkeling en het promoten van windparken in België.  

7. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt 

binnen het toepassingsgebied van boek IV WER en categorie II.1.d) 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 2007.2 

8. 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.  

9. Conform artikel IV.70, § 4 WER dient deze brief te worden beschouwd als een beslissing van het 

Mededingingscollege dat de concentratie toelaatbaar is. 

 

De auditeur, 

Anne-Charlotte Prevot 

                                                           
2  B.S. van 4 juli 2007.  


