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Zaak nr. MEDE-C/C-16/0036 : Sakolaki NV / Vendis Capital II Comm V / Legio 
International NV  
Boek IV – Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de Mededinging – 
Mededingingswet van 3 april 2013 , artikel IV.63, § 31. 

 
 

1. Op 20 oktober 2016 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit 
(hierna “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 (hierna “WER”).  
 

2. De aanmeldende partijen hebben toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure 
zoals bepaald in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht (hierna “WER”).  
 

3. Sakolaki NV, met maatschappelijke zetel te Patriottenstraat 14 bus 13, 8301 Knokke-Heist, 
betreft de huidige uitsluitende aandeelhouder van legio international NV. 
 

4. Vendis Capital II Comm. V, met maatschappelijke zetel te Jan Emiel Mommaertslaan 22 bus 
5, 1831 Diegem, is een participatiemaatschappij die investeert in kleine tot middelgrote 
ondernemingen in Europa die merkproducten voor consumenten op de markt brengen.  
Vendis Capital II heeft participaties in verschillende ondernemingen waaronder een 
onderneming die in België actief is in de sector van interieurinrichting en/of decoratie, 
namelijk ferm Living. 
 

5. Legio International NV en haar dochtervennootschappen Sanitary Group NV, X2O 
Badkamers NV, X2O Salles de Bains NV, Legio Sales Belgium NV, Furniture Groep NV, OVS 
Garden NV, OVS Home NV, Michelangelo-Garden BVBA, Legio Purchasing NV, legio Immo 
NV en Legio Logistics NV (hierna : “Legio groep”), met maatschappelijke zetel te Ledeweg 
157D, 8020 Oostkamp, zijn allen naamloze vennootschappen naar Belgisch recht en zijn 
enerzijds actief in de sector van de verkoop van badkamermeubelen en sanitair, en 
anderzijds actief in de sector van interieurmeubelen, tuinmeubelen en decoratiestukken. 
 

6. De transactie zal tot stand worden gebracht door de verkoop van alle aandelen van Legio 
International NV door Sakolaki NV aan een nieuwe vennootschap Safuco NV, waarna 
Sakolaki NV en Vendis Capital II Comm. V gezamenlijke zeggenschap over Safuco NV zullen 
aanhouden. 
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7. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie 

valt binnen het toepassingsgebied van Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht en 
categorie II. 1. c) twee of meer ondernemingen fuseren, of één of meer ondernemingen 
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 en/of ii) één of meer van de partijen bij de 
concentratie verrichten bedrijfsactiviteiten op een productmarkt die zich stroomopwaarts 
of stroomafwaarts bevindt van een productmarkt waarop een andere partij bij de 
concentratie bedrijfsactiviteiten verricht (verticale relatie), mits hun individuele of 
gezamenlijke marktaandelen minder dan 25% bedragen. 

 
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-Jellis De Coninck 

 


