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Zaak nr. MEDE-C/C-19/0026: Mirage Holdings B.V. en Maxi-Toys International NV
Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2019-C/C-32-AUD van 25 september 2019

Op 9 september 2019 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit (verder
“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. De voorgenomen
concentratie betreft de verkrijging van uitsluitende zeggenschap door Mirage Holdings B.V. over MaxiToys International NV (verder “Maxi-Toys”).
1.
De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals
bepaald in artikel IV.70, § 1 van het Wetboek van economisch recht (verder “WER”).
2.
Mirage Holdings B.V., met maatschappelijke zetel te Apollolaan, 76, 1077 BT Amsterdam (ZO),
Nederland, en ondernemingsnummer 74332643, is de 100% aandeelhouder van Mirage Retail Group B.V.
en is in België, via de ondernemingen Blokker en Big Bazar, actief in de retailverkoop van non-food en
algemene handelswaren.
3.
Maxi-Toys, met maatschappelijke zetel te Rue Athéna 5, 7110 Houdeng-Goegnies, België, en
ondernemingsnummer 0425.800.504, is de holdingvennootschap die actief is via verschillende
vennootschappen, zoals onder andere Maxi-Toys Belgium (eigenaar van Bart Smit), in de verkoop van
speelgoed en videospellen via zowel fysieke als webwinkels.
4.
Toys.

Na de concentratie zal Mirage Holdings B.V. de uitsluitende zeggenschap verwerven over Maxi-

5.
Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt
binnen het toepassingsgebied van boek IV WER en categorie II. 1. c) i) 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.
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6.
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.
7.
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

Carl Wettinck

