
  
 

 PUBLIEKE VERSIE 

 

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT 

Auditoraat

Vereenvoudigde procedure -Beslissing nr. BMA-2015-C/C-12-AUD van 7 mei 2015. 
Zaak nr. MEDE-C/C-15/0008 : TowerBrook Capital Partners L.P, via TowerBrook Investors IV L.P 
en Comidas Holdings 3 B.V / Lion/Mustard Coöperatief U.A - Ad van Geloven 
Boek IV – Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de Mededinging – 
Mededingingswet van 3 april 2013 , artikel IV.63, § 31. 
 

 
1. Op 21 april 2015, 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 ( B.S. 26 april 2013). De voorgenomen concentratie betreft  de 
verwerving door TowerBrook Capital Partners L.P, via TowerBrook Investors IV L.P en Comidas 
Holdings 3 B.V, van alle lidmaatschapsrechten in Lion/Mustard Coöperatief U.A., de uiteindelijke 
moedervennootschap van Ad van Geloven.  
 

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. TowerBrook Capital Partners L.P (koper, hierna TowerBrook), gevestigd te Park Avenue Tower, 65 East 
55th Street, New York NY 10022, is een investeringsmaatschappij die focust op grote en middelgrote 
bedrijven. TowerBrook zal via TowerBrook Investors IV L.P en Comidas Holdings 3 B.V alle 
lidmaatschapsrechten verwerven in Lion/Mustard Coöperatief U.A. 
 

4. Lion/Mustard Coöperatief U.A., gevestigd te Prins Bernhardplein 200,1097 JB Amsterdam, is de 
moedermaatschappij van Ad Van Geloven en is louter een houdstervennootschap. 
 

5. Ad van Geloven (doelonderneming), gevestigd te Kraaivenstraat 1, 5048 AB Tilburg, Nederland, is 
producent in  diepgevroren snacks die worden verkocht onder merknaam of onder private label. Zij is 
actief zowel in het out-of-home-verkoopkanaal als in het retail verkoopkanaal. 
 

6. De verkopers zijn: Lion Capital Fund II,L.P., Lion Capital Fund II B,L.B., Lion Capital Fund II SBS, L.P.,NIBC 
MBF Equity IB B.V., Lion Capital LLP,ADV INVEST s.a.r.l., Partholon cdo 1 plc, Haymarket Financial 
Luxemburg 2 s.a.r.l., Hayfin Luxco 2s.a.r.l., Hayfin special ops luxco 2s.a.r.l., Rabo investments B.V., KBC 
securities N.V.,  en zes fysieke personen.  
 

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 1.B: ” … 
twee of meer ondernemingen fuseren, of één of meer ondernemingen verwerft of verwerven de 
uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap over een andere onderneming, op voorwaarde dat geen der 
partijen bij de concentratie bedrijfsactiviteiten op dezelfde productmarkt en geografische markt 
verricht, dan wel op een productmarkt die zich stroomopwaarts of stroomafwaarts bevindt van een 
productmarkt waarop één of meer andere partijen bij de concentratie actief zijn, …” opgenomen in de 
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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 
 

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 de Belgische Mededingingsautoriteit in de zin van artikel 
IV.61 § 2, 1° van het wetboek.  

 

 
 

De auditeur 
Bert STULENS 
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