PUBLIEKE VERSIE

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT
Auditoraat

Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2017-C/C-26-AUD van 3 juli 2017
Zaak nr. MEDE-C/C-17/0022: Eneco België/Eni Gas & Power NV/SA en Eni Wind NV/SA
Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging Mededingingswet van 3 april 20131 , artikel IV.63, § 3 Boek IV.

1.

Op 12 juni 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 Eneco België B.V. van de uitsluitende zeggenschap over
Eni Gas & Power NV/SA en Eni Wind NV/SA.

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.

Eneco België B.V. (koper) met maatschappelijke zetel te Marten Meesweg 5, 3068AV Rotterdam
levert gas en elektriciteit aan eindafnemers in België. De Eneco Groep is actief in de productie
van duurzame energie (zoals wind) en het leveren van elektriciteit en gas aan privé en
professionele klanten.

4.

Eni Gas & Power NV en Eni Wind NV (doelonderneming) met maatschappelijke zetel te
Medialaan 34, 1800 Vilvoorde is een leverancier van gas en een leverancier van elektriciteit aan
eindafnemers in België. Eni Wind NV is eigenaar van een windmolenpark met drie windmolens
in België en baat deze ook uit.

5.

Eni S.pA. (verkoper) is een publieke besloten vennootschap onder Italiaans recht.

6.

Na de concentratie zal Eneco België B.V. de uitsluitende zeggenschap verwerven over Eni Gas &
Power NV en Eni Wind NV (doelonderneming). De voorgenomen transactie wordt
geïmplementeerd overeenkomstig de bepalingen van de Share Purchase Agreement van 31
maart 2017 .
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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 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.

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.

De auditeur

Bert Stulens
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