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PERSBERICHT – Halle (België) – 25 november 2020 (17u45 CET) 

 

 

Colruyt Group krijgt goedkeuring van  
de Belgische Mededingingsautoriteit voor de verhoging  

van de participatie in Fraluc Group  
 
 
 

Op 3 september 2020 heeft Colruyt Group een overeenkomst gesloten om haar belang in 

Fraluc Group te verhogen van 68% tot meer dan 96%. Fraluc Group omvat de kledingketens 

ZEB, PointCarré, The Fashion Store en ZEB For Stars. De Belgische Mededingingsautoriteit 

heeft op 24 november 2020 haar toestemming verleend voor deze transactie. 

Colruyt Group zal de deelneming in Fraluc Group vanaf 1 augustus 2020 opnemen als een 

dochteronderneming volgens de integrale consolidatiemethode, en niet langer als een  

joint venture volgens de vermogensmutatiemethode.  

 

 

Contactpersonen  

Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u een e-mail sturen naar 

investor@colruytgroup.com of rechtstreeks contact opnemen met Stefaan Vandamme 

(CFO) of Liesbeth Nuelant (Investor Relations) via tel. +32 2 363 51 11. 

 

 

 

 

Over Fraluc Group 
Fraluc is een multibrand fashion groep die is ontstaan vanuit ZEB en behelst vandaag vier enseignes: ZEB, ZEB for Stars, The Fashion Store en PointCarré. In totaal 
telt de groep 114 winkels, waarvan 1 in Frankrijk. Fraluc realiseerde een omzet van EUR 166 miljoen in boekjaar 2019/20. Voor meer informatie verwijzen we naar 
het Colruyt Group jaarverslag van boekjaar 2019/20 (pag. 65 en 276). 

 
Over Colruyt Group 

Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met ongeveer 600 eigen winkels en 580 aangesloten 
winkels. In België gaat het om Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Fiets! en de geaffilieerde winkels Spar en Spar Compact. In Frankrijk zijn er 
naast Colruyt-winkels ook geaffilieerde winkels van Coccinelle, Coccimarket en Panier Sympa. De groep is ook actief in de foodservice business (levering van 
voedingswaren aan hospitalen, bedrijfskeukens en horecabedrijven) in België via Solucious. De overige activiteiten omvatten de verdeling van brandstoffen in België 
(DATS 24), print en document management oplossingen (Symeta) en productie van groene energie (Eoly). De groep telt meer dan 30.000 medewerkers en realiseerde 
in 2019/20 een omzet van EUR 9,5 miljard. Colruyt is genoteerd op Euronext Brussel (COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852.  
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