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1. Op 4 maart 2015, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een 

aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1 van het Wetboek Economisch 

Recht. Hierin werd meegedeeld dat Indufin Capital Partners S.A., SICAR, samen met een 

aantal huidige aandeelhouders en het management de aandelen verwerft van Veritas NV, en 

haar dochterondernemingen Veriac NV en Verinet NV.   

 

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. Indufin Capital Partners S.A., SICAR-vennootschap naar Luxemburgs recht (koper, hierna 

“Indufin”), gevestigd te Rue Léon Laval 12, 3372 Leudelange, Groothertogdom Luxemburg, is 

een investeringsmaatschappij die financiële middelen en know how ter ondersteuning van 

groei, buy-outs en buy-ins verschaft. De portefeuille van Indufin bestaat uit volgende 

ondernemingen: Barech, Kyotec, Preflexibel, Rowies SecureLink, ABC Chemicals en Reload. 

 

4. Veritas NV, Veriac NV en Verinet NV (de doelondernemingen, hierna “Veritas groep”), zijn 

alle gevestigd te De Villermonstraat 9,  2550 Kontich.  De Veritas groep is actief in de 

kleinhandel in kledij-accessoires, kousen, creatieve accessoires en opsmuk/hobby producten 

via een netwerk van 124 fysieke winkelpunten, waarvan 118 in België en 6 in het 

Groothertogdom Luxemburg. 

 

5. 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 1 b) 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  

 

6. 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.  

 

7. Conform artikel IV.63, § 4 van het Wetboek van Economisch Recht dient deze brief te worden 

beschouwd als een toelatingsbeslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit in de zin van 

artikel IV.61 § 2, 1° van het wetboek.  

 
 

De auditeur, 
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