PUBLIEKE VERSIE

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT
Auditoraat

Vereenvoudigde procedure – Beslissing nr. BMA-2019-C/C-37-AUD van 31 oktober 2019.
Zaak nr. MEDE-C/C-19/0033 : Agrifirm Belgium NV/Quartes NV
Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging – Wet van 2 mei
2019 1, artikel IV.70, § 3
1. Op 18 oktober 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 Agrifirm Belgium NV over Quartes NV (verder “Quartes”).
2. 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”).
3. De Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A., met maatschappelijke zetel te Landgoedlaan 20, 7325
AW Apeldoorn, Nederland met ondernemingsnummer 08226836, is wereldwijd actief in de
veehouderijsector, de akkerbouw –en tuinbouwsector. De kernactiviteiten in de
veehouderijsector betreffen de productie en verkoop van mengvoeders. In België is zij, via
onder meer de onderneming Agrifirm Belgium NV, actief in de productie en levering van
diervoeders.
4. Quartes NV, met maatschappelijke zetel te Kapellestraat 70, 9800 Deinze en
ondernemingsnummer 0828.300.519, is eveneens actief in de veehouderijsector, de akkerbouw
–en de tuinbouwsector. De activiteiten van Quartes bestaan hoofdzakelijk uit de productie de
verkoop van mengvoer in België.
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5. Na de concentratie verwerft Agrifirm Belgium NV de uitsluitende zeggenschap over Quartes en
twee van haar dochterondernemingen.
6. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt
binnen het toepassingsgebied van het Boek IV WER en categorie II. 1. c) 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 2007 2.
7. 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.
8. 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
Antoon Kyndt
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