De Voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit
Beslissing BMA-2019-C/C-25 van 22 augustus 2019 in toepassing van
artikel IV.10, §6 van het Wetboek van economisch recht ingevoegd
door de wet van 2 mei 2019
Publieke versie

OVERNAME VAN MAXI-TOYS INTERNATIONAL N.V. DOOR MIRAGE HOLDINGS
B.V.
1. Artikel IV.10, §6 WER bepaalt dat de voorzitter op verzoek van de partijen op elk ogenblik ontheffing
kan verlenen van het in artikel IV.10, §4 WER bepaalde verbod om een concentratie tot uitvoering te
brengen zolang het Mededingingscollege geen beslissing heeft genomen over de toelaatbaarheid van de
concentratie. De bepaling voorziet dat de voorzitter de auditeur vraagt om binnen de twee weken een
verslag neer te leggen betreffende de appreciatie-elementen die noodzakelijk zijn om een dergelijke
beslissing te nemen.
2. De raadslieden van Mirage Holdings B.V. (hierna Verzoekster) hebben op 14 augustus 2019 verzocht,
bij hoogdringendheid, om de opheffing van het in artikel IV.10, §4 WER bedoelde verbod betreffende het
verwerven van de uitsluitende zeggenschap over Maxi-Toys International N.V. (hierna Maxi-Toys) (hierna
het Verzoek).
3. Het Verzoek is, samengevat, gemotiveerd als volgt:







Om de continuïteit van de exploitatie van de door Maxi-Toys en haar dochterondernemingen
uitgebate winkels te verzekeren wordt het noodzakelijk geacht dat zij onverwijld de voor de
sinterklaas en eindejaarsperiode vereiste aankopen kunnen doen;
Daartoe is vereist dat zij over voldoende financiering beschikken. Uit de stukken blijkt dat de
daartoe gecontacteerde banken daarvoor een kapitaalsinjectie noodzakelijk achten waartoe
Green Swan SGPS S.A. (hierna Green Swan), de thans controlerende aandeelhouder, niet in
staat zou zijn.
Verzoekster is bereid deze kapitaalsverhoging door te voeren.
Deze kapitaalsverhoging leidt tot een volledige verwatering van de participatie van Green
Swan en het verwerven van de uitsluitende controle over Maxi-Toys International N.V. door
Verzoekster. De transactie voorziet dat Verzoekster de resterende aandelen van Green Swan
over neemt voor een symbolisch bedrag.






Gelet op de omzetcijfers van Verzoekster en Maxi-Toys moet deze transactie aangemeld
worden overeenkomstig de regels betreffende concentratietoezicht in Boek IV WER.
Verzoekster laat gelden dat de transactie eigenlijk resulteert in een terugkeer naar de situatie
zoals die bestond tot einde 2017 toen de Maxi-Toys en de Bart Smit winkels deel uitmaakten
van de Blokker Holding groep die ook de controle had over de Blokker winkels in België. Zisj
laat ook gelden dat, ongeacht de marktdefinitie, de concentratie voldoet aan de voorwaarden
voor een vereenvoudigde procedure en er dus geen reden is om te vrezen voor een
significante belemmering van de mededinging op enige relevante markt in België.
Maar ook indien de concentratie voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komt,
zou een beslissing pas kunnen worden genomen wanneer het al te laat zou zijn voor het
organiseren van de financiering van de voor de continuïteit van de uitbating vereiste
aankopen.

4. Op 20 augustus heeft de voorzitter de auditeur-generaal om haar advies verzocht.
5. Op 22 augustus heeft de door de auditeur-generaal aangestelde auditeur de voorzitter meegedeeld dat
hij oordeelt dat Verzoekster het aannemelijk heeft gemaakt dat de opschortingsverplichting zou leiden
tot de discontinuïteit van Maxi-Toys gelet op de noodzaak om over bijkomende werkingsmiddelen te
beschikken voor de inkopen voor de sinterklaas en eindejaarsperiode. De auditeur oordeelt ook op basis
van een summier onderzoek van de eerste gegevens uit het Verzoek dat het aannemelijk is dat de
transactie in aanmerking komt voor behandeling volgens de vereenvoudigde aanmeldingsprocedure en
wellicht geen significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging op de Belgische markt of een
wezenlijk deel ervan tot gevolg zal hebben. De auditeur verwijst verder naar de beslissingspraktijk om een
ontheffing toe te staan voor de periode tussen het Verzoek en de eventuele toelatingsbeslissing van de
concentratie door de mededingingsautoriteit.

OM DEZE REDENEN

Beslist de voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit bij toepassing van artikel IV.10, §6 WER
Mirage Holdings B.V. ontheffing te verlenen voor de periode vanaf het Verzoek tot ontheffing tot aan de
eventuele toelatingsbeslissing van de concentratie door de mededingingsautoriteit van de in artikel IV.10,
§ 4 WER opgelegde schorsingsplicht voor het verwerven van 100% van de aandelen in Maxi-Toys
International N.V. en het doorvoeren van een kapitaalsverhoging van 5 miljoen EUR.
Aldus beslist op 22 augustus 2019.

De Voorzitter
Jacques Steenbergen
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