PUBLIEKE VERSIE

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT
Auditoraat

Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2017-C/C-40-AUD van 22 december
2017
Zaak nr. MEDE-C/C-17/0040: De Persgroep NV / Medialaan NV
Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging Mededingingswet van 3 april 20131 , artikel IV.63, § 3 Boek IV.

1.

Op 6 december 2017 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit
(verder “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 de verwerving van alleenzeggenschap door de
Persgroep NV (verder “De Persgroep”) over Medialaan NV (verder “Medialaan”) door overname
van de 50% participatie van Roularta Media Group NV (verder “Roularta”).

2.

De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals
bepaald in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht (verder “WER”).

3.

De Persgroep (koper) met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse, is een
Belgische mediagroep met activiteiten in België, Nederland en Denemarken. Met als
voornaamste dochterondernemingen De Persgroep Publishing, De Persgroep Nederland, Qmusic
Nederland, Medialaan (50%), Mediafin (50%) en Berlingske Media, is de groep voornamelijk
actief in het aanbieden van dagbladen, magazines, radio, televisie, mobiele telecommunicatie en
online services.

4.

Medialaan (doelonderneming ) met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, is
een Vlaams mediabedrijf dat de televisiekanalen VTM, Q2, KADET, VTMKZOOM en Vitaya
exploiteert, evenals CAZ via haar dochteronderneming Bites NV. Daarnaast exploiteert
Medialaan ook het radiokanaal Qmusic, evenals Joe via haar dochteronderneming Joe FM NV.
Verder biedt Medialaan met Stievie en Stievie Free ook een second screen-app aan waarmee
live en uitgestelde televisiediensten worden aangeboden, via haar dochteronderneming Stievie
NV. Tot slot is Medialaan via haar dochteronderneming Unleashed NV ook actief op de retail
telecommunicatiemarkt, met de merken Mobile Vikings en JIM Mobile.

5.

Roularta (verkoper) met maatschappelijke zetel te Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, is een
beursgenoteerde Belgische mediagroep met activiteiten in België, Nederland, Duitsland.
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Roularta houdt 50% van de aandelen in Medialaan sinds 1998, en heeft controle over Kanaal Z,
via haar 100% dochteronderneming Belgian Business Television NV. De groep is ook actief in het
regionale televisielandschap door middel van een 50% deelname in de Regionale Media
Maatschappij. Roularta is aldus voornamelijk actief in het aanbieden van huis-aan-huis
magazines, radio, (nationale en regionale) televisie, en online services. Via haar afdeling
Roularta Printing biedt Roularta ook drukwerk aan.
6.

Na de concentratie zal De Persgroep de uitsluitende zeggenschap verwerven over Medialaan. De
voorliggende concentratie is onderdeel van een tweezijdige transactie waarbij enerzijds Roularta
haar aandelen in Medialaan verkoopt en anderzijds De Persgroep haar aandelen in Mediafin
verkoopt aan Roularta.

7.

Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt
binnen het toepassingsgebied van Boek IV. WER en categorie II. 1. d) 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 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.

9.

Conform artikel IV.63, § 4 WER dient deze brief te worden beschouwd als een
toelatingsbeslissing van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.61 § 2, 1° WER.

De auditeur

Carl Wettinck
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