PUBLIEKE VERSIE

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT
Auditoraat
Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging – Wet van 2 mei
2019 , artikel IV.70, §3 WER
Zaak nr. MEDE-C/C-22/0014: Baltisse NV- Recticel NV.
Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2022-C/C-12-AUD van 5 april 2022

1. Op 16 maart 2022 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit
(hierna: "BMA") een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, §1 van 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 (hierna: "WER"). De aanmeldende partij heeft toepassing
gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals bepaald in artikel IV.70, §1 WER.
2. De voorgenomen concentratie betreft het verwerven van zeggenschap door Baltisse NV
(hierna: “Baltisse”) over Recticel NV (hierna: “Recticel”).
3. Baltisse is een Belgische investeringsmaatschappij die in 2007 werd opgericht. Baltisse
investeert in private equity, vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen.
4. Recticel is een beursgenoteerd (Euronext Brussels: REC) in België gevestigde producent en
leverancier van isolatieoplossingen. Recticel produceert polyurethaan isolatiematerialen.
De isolatiedivisie van Recticel werkt vanuit vier productievestigingen, waaronder één in
Wevelgem (België). Productgewijs heeft Recticel oplossingen voor de thermische isolatie
van muren, voor platte en hellende daken, en voor vloeren. Op het gebied van gebouwen
levert het producten voor woningen, commerciële, industriële, openbare, logistieke en
landbouwgebouwen.
5. Baltisse heeft 22,6% van de aandelen (12.647.732 aandelen) in Recticel gekocht van
Greiner. Het totaal aantal uitstaande stemgerechtigde aandelen van Recticel bedraagt
55.963.420. Met de verwerving van [VERTROUWELIJK] aandelen op de beurs zal Baltisse
feitelijk de zeggenschap verwerven over Recticel rekening houdend met de feitelijkheden
qua aanwezigheden op de laatste relevante Algemene Vergaderingen.
6. 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) zoals 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 20071.
1

B.S. van 4 juli 2007.

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

De auditeur – Devi Wyns
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