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Zaak nr. MEDE-C/C-20/0022: Private equity fonds Gilde Buy Out Partners /Corilus Groep  

Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2020-C/C-22 van 26 juni 2020 - ERRATUM 

 

1. Op 18 juni 2020 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding 
van een concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1 van het Wetboek van economisch recht (verder 
“WER”). De voorgenomen concentratie betreft de verwerving van uitsluitende zeggenschap door private 
equity fonds Gilde Buy Out Partners over de Corilus groep door middel van een aankoop van de uitstaande 
aandelen in Hecuba Holding NV. 

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

artikel IV.70, § 1 WER. 

3. Gilde Buy Out Partners is een private equity fonds dat voornamelijk actief is in de Benelux en in 

Duitstalig Europa. Gilde heeft vandaag ca. 3 miljard euro aan beheerd vermogen en is één van de 

middelgrote buy-out investeringsfondsen in Europa. Gilde heeft momenteel vijftien lopende 

investeringen die onder verschillende fondsen gestructureerd zijn. Deze portfoliobedrijven zijn in diverse 

sectoren actief.1  De voorgenomen concentratie wordt voltrokken door het zesde fonds […] 

4. Hecuba Holding NV, is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht gevestigd te Gaston 

Crommenlaan 4, 9050 Gent met ondernemingsnummer 0599.870.269. Zij is een holdingsvennootschap 

die de zeggenschap over de Corilus groep heeft (met  100% min één aandeel van Corilus SA/NV).  De 

aandelen in Hecuba worden thans gehouden door, enerzijds, Priam Holding (AAC Capital en Alpinvest), 

een Nederlandse investeringsmaatschappij, en, anderzijds, enkele individuen, waaronder de meeste 

managers van de Corilus groep zijn. 

5. Corilus NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Rue Camille Hubert 23,  5032 

Isnes Gembloux met ondernemingsnummer 0428.555.896 en de moedervennootschap van de Corilus 

groep. De Corilus groep is in België gevestigde ontwikkelaar van softwareoplossingen en leverancier van 

aanverwante en ondersteunende diensten voor de medische-, zorg- en farmaceutische sectoren. Haar 

                                                           
1 Onder meer: uitzendarbeid, fotografie, verkoop van juwelen en sieraden, IT-apparatuur voor PC spelen (gaming), designer 
meubelen, ge-engineerde componenten en assemblages, zonnepaneelmontagesystemen, banden en wielen, productie van 
zaagbladen, gezondheidszorgproducten voor consumenten, vleesvervangers, verkoop van tech-accessoires en andere 
consumentengoederen, dranghekken en metaalgraad. 



afnemers gebruiken deze softwareproducten voornamelijk voor praktijkbeheer en administratieve 

doeleinden. 

5. De voorgenomen concentratie beoogt de verkrijging van uitsluitende zeggenschap door Gilde Buy Out 

Partners over de Corilus groep door middel van een aankoop van 100% van de uitstaande aandelen in 

Hecuba Holding N.V. .  

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

toepassingsgebied van boek IV WER en categorie II. 1. b) 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 

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.  

8. 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, 1° WER.  
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2 B.S. van 4 juli 2007 


