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1. Op 12 november 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 overname van bepaalde assets van Euronics Belgium CVBA (verder “Euronics”) 
door Connect+ BV (verder “Connect+”). 

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. Connect+, met maatschappelijke zetel te Diamantstraat 8/214, 2200 Herentals, België, en 
ondernemingsnummer 0464.608.818, is een dochteronderneming van de Heylen Group. De Heylen Group 
is een industriële holding met als bekendste participaties: de Koninklijke Nederlandse Munt, het Italiaanse 
keukenmerk Boretti, het voedingsbedrijf RV Food, DRU International en Aste Finland, actief in 
promotionele koelmachines, etc. Connect+ fungeert als holdingmaatschappij van een groep 
vennootschappen die actief zijn in de sector van de elektro-artikelen, beter bekend onder de benaming 
“Expert”, “Exellent”, en “CompuDeals”. 

4. Euronics, met maatschappelijke zetel te Uilenbaan 90/K3, 2160 Wommelgem, België en 
ondernemingsnummer 0404.109.324, is voornamelijk een aankoopcentrale, via welke verschillende 
zelfstandige elektronicazaken betere aankooptarieven kunnen bekomen bij leveranciers voor de 
producten die zij onafhankelijk aanbieden aan hun klanten, namelijk consumentenelektronica, foto-, IT-, 
telecom- en huishoudtoestellen. Euronics biedt haar leden diensten aan op gebied van aankoop, 
marketing, logistiek, en online verkoop en omvat de verkooppunten Selexion, Selexion Clix, en Euronics 
NV. 
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5. De transactie betreft de voorgenomen concentratie waarbij een samenwerkingsovereenkomst 
wordt getekend tussen Connect+ en Euronics, waardoor Connect+ bepaalde, in geld waardeerbare, assets 
van Euronics zal overnemen. Over deze assets zal Connect+ post-transactie uitsluitende zeggenschap 
verwerven. 

6. 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. 

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, 

 

Carl Wettinck 
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