PUBLIEKE VERSIE

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT
Auditoraat

Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2017-C/C-08-AUD van 28 maart 2017
Zaak nr. MEDE-C/C-17/0007: Marubeni Corporation / Olympus Holding BV
Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging Mededingingswet van 3 april 20131 , artikel IV.63, § 3 Boek IV.

1.

Op 10 maart 2017, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een
aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10. § 1 van de wet van 3 april 2013
houdende invoeging van boek IV en van boek V in het Wetboek van economisch recht (B.S., 26
april 2013). De voorgenomen concentratie betreft het verwerven van uitsluitende zeggenschap
in Olympus Holding BV door Marubeni, via de aankoop van 100% van de uitstaande aandelen in
Olympus door Marubeni.

2.

De aanmeldende partijen hebben toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals
bepaald in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht.

3.

Marubeni (koper) is een handelsbedrijf met hoofdkantoor in Tokyo, Japan, Nihombashi Tower 71, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103-6060. De activiteiten van de onderneming
omvatten import, export, offshore trade, project management en het vervaardigen van
afgewerkte producten. Haar voornaamste productgroepen zijn (i) voedingsproducten en
consumptiegoederen, (ii) chemicaliën en bosbouw-gerelateerde producten (bv. de productie
van papierpulp en het planten van bomen), (iii) energie en metalen, (iv) energieprojecten en
energiecentrales en (v) transport en industriële machines. Marubeni is actief in Europa via haar
dochtermaatschappij Marubeni Europe plc, gevestigd in Londen. In België heeft Marubeni geen
vestiging.

4.

Olympus Holding BV (doelonderneming) is een holdingvennootschap met hoofdkantoor in
Nederland, Vlieringhstraat 51, 4251 LC Werkendam. Olympus houdt 100% van de aandelen in
Orffa International Holding BV en heeft via deze onderneming uitsluitende zeggenschap over de
hele Orffa groep. Orffa ontwikkelt, produceert en verkoopt toevoegingsmiddelen voor
diervoeder (additieven) en concepten voor diervoederadditieven (ingrediënten en
specialiteiten). Orffa Belgium is een Belgische naamloze vennootschap met zetel te 2880
Bornem, Rijksweg 10 G.
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5.

De verkopers zijn een aantal vennootschappen en natuurlijke personen.

6.

De relevante economische sectoren zijn NACE-codes C.10.0 (vervaardiging van veevoeders),
C.21.1 (vervaardiging van farmaceutische grondstoffen) en C.21.2 (vervaardiging van
farmaceutische bereidingen)

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 1, C : “… twee of meer ondernemingen fuseren, of één of meer ondernemingen
verwerft of verwerven de uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap over een andere
onderneming en : i) twee of meer van de partijen bij de concentratie verrichten
bedrijfsactiviteiten op dezelfde productmarkt en geografische markt (horizontale relatie), mits
hun gezamenlijke marktaandeel minder dan 25% bedraagt,…” 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 2007i.

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 de Belgische Mededingingsautoriteit in de zin van
artikel IV.61 § 2, 1° van het wetboek.

De auditeur
Antoon Kyndt
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B.S. van 4 juli 2007.

