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Boek IV – Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de Mededinging – 
Mededingingswet van 3 april 2013 , artikel IV.63, § 31. 

 
 

1. Op 21 maart 2016, ontving de auditeur-generaal van de BMA een aanmelding van een 

concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht - 

Bescherming van de mededinging - Mededingingswet van  3 april 2013. De voorgenomen 

concentratie betreft het verwerven door McCain Foods Limited van de uitsluitende 

zeggenschap over Comidas Holdings 2 BV,  en indirect over de dochterondernemingen Ad 

van Geloven BV, Van Lieshout Snacks BV en Mora productie BV (hierna gezamenlijk Ad van 

Geloven). 

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

bepaald in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht.  

3. McCain Foods Limited (hierna McCain) met maatschappelijke zetel te 439 King Street West, 

5th Floor, Toronto, ON, M5V 1K4, Canada, is voor 100% eigendom van McCain Foods 

Group Inc..  McCain en haar dochterondernemingen zijn actief in de productie, het 

verwerken en verkoop van diepvries, gekoelde en gedehydrateerde aardappelproducten, 

pizza’s, aperitiefhapjes, oven-klare maaltijden en desserten. McCain verkoopt haar 

producten wereldwijd aan afnemers via retail en out-of-home (OOH) kanalen.  

4. Comidas Holdings 2 BV, gevestigd te Schiphol Boulevard 433, 1118 BK Schiphol, 

Amsterdam, Nederland, is een holdingvennootschap die indirect 100% van alle aandelen in 

onder meer Ad van Geloven BV, Van Lieshout Snacks BV en Mora Productie BV in 

eigendom heeft. 

5. Ad van Geloven exploiteert in België de productiefaciliteit Mora BVBA met 

maatschappelijke zetel te Berkebossenlaan 1, 2400 Mol. Ad van Geloven produceert en 

verkoopt merk- en private label diepvriessnacks in de Benelux aan afnemers in zowel het 

retail- als het OOH-kanaal. Aan het OOH- kanaal verkoopt Ad van Geloven diepvriessnacks 

onder de merknamen Mora, Hebro Ad van Geloven, Ad van Geloven snacks, Welten 

snacks, Van Lieshout en Kroketterij de Bourgondiër. 
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6. Na de concentratie zal  McCain  de uitsluitende zeggenschap  verwerven over Ad van 

Geloven (doelonderneming). De voorgenomen transactie wordt geïmplementeerd 

overeenkomstig de bepalingen van de koop– verkoop overeenkomst van 2 maart 2016 ( 

SPA) en de overeengekomen investeringsovereenkomst (IA). 

7. 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)  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 20072. 

8.  Zoals bepaald in artikel IV.63, § 3 van het Wetboek van Economisch Recht,  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.63, § 4 van het Wetboek van Economisch Recht dient deze brief te 

worden beschouwd als een toelatingsbeslissing van het Mededingingscollege in de zin van 

artikel IV.61 § 2, 1° van het wetboek.  

 

De auditeur-Bert Stulens 
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