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Mededingingswet van 3 april 20131 ,  artikel IV.63, § 3 Boek IV.  
 
 

1. Op 28 april 2017, 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 3i Group PLC via Retina Bidco B.V. van de uitsluitende 

zeggenschap over Eyes MidCo B.V.. 

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. Retina Bidco B.V. (koper) met maatschappelijke zetel te Cornelis Schuytstraat 72, 1071JL 

Amsterdam is een overnamevehikel eigendom van Retina Midco B.V., dochter van Retina Holdco 

B.V., entiteiten welke opgericht zijn door de 3i Group PLC met het oog op de voorliggende 

transactie. 3i Group PLC is een internationale investeringsmaatschappij die zich richt op mid-

market private equity en infrastructuur in Noord Europa en Noord America. 

4. Eyes MidCo B.V. (doelonderneming), met maatschappelijke zetel te Papland 21, 4206CK 

Gorinchem (NL), is actief als retailer in optiek en gehoortoestellen in Nederland, België, Frankrijk 

en Zweden voornamelijk via de Hans Anders en Direct Optik winkelketens.  

5. Eyes HoldCo B.V. (verkoper) is een rechtstreekse dochteronderneming van NearVision S.à.r.l.. 

6. Na de concentratie zal 3i Group PLC de uitsluitende zeggenschap verwerven over Eyes MidCo 

B.V. (doelonderneming) indirect via Retina Bidco B.V..  

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.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 20072. 

                                                           
1
  B.S. van 26 april 2013 

2
  B.S. van 4 juli 2007.  



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.  
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