
  
 

 PUBLIEKE VERSIE 

 

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT 

Auditoraat

Vereenvoudigde procedure -Beslissing nr. BMA-2015-C/C-18-AUD van 17 juni 2015. 
Zaak nr. MEDE-C/C-15/0015: NGG/28 doelvennootschappen / WGG/8 doelvennootschappen  
Boek IV – Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de Mededinging – 
Mededingingswet van 3 april 2013 , artikel IV.63, § 31. 
 

 
1. Op 03 juni 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 
Mededingingswet van  3 april 2013 ( B.S. 26 april 2013). De voorgenomen concentratie betreft  de 
verwerving van uitsluitende zeggenschap door NGG NV over 28 vennootschappen actief in de 
exploitatie van kansspelinrichtingen en door WGG NV over 8 vennootschappen actief in de 
toelevering, productie en diensten inzake het onderhoud, herstelling en uitrusting van kansspelen. 

 
2. De aanmeldende partijen hebben toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 

bepaald in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht.  
 

3. NGG NV, […], is een acquisitievehikel dat specifiek voor de transactie van 28 NGG 
Doelvennootschappen  is opgericht en waarvan de ultieme controlerende aandeelhouder het 
investeringsfonds Waterland Private Equity Fund V C.V. is.  

 
4. De 28 vennootschappen zijn respectievelijk actief in: de uitbating van een casino (ECK NV), 18 

vennootschappen baten speelautomaten uit (Napoleon Games NV, Aloha NV, Breydal Games BVBA, 
Capitole NV, Deceuster Continental NV, E.T.C. Europa Technics & Cie NV, Fun2Play NV, Fun2Play 
Rumes BVBA, Future Games NV, Javas NV, Lucky Seven NV, Luna INVest BVBA, Lunatim NV, New 
Laforge NV, Olympian Games NV, Ostend Games NV, Snook BVBA en Bepracq INVest BVBA) waarvan 
Napoleon Games NV, Capitole NV, Deceuster Continental NV, E.T.C. Europa Technics & Cie NV, 
Fun2Play NV, Luna INVest BVBA, Lunatim NV, Olympian Games NV en Snook BVBA eveneens een 
aanvullende vergunning voor online exploitatie van diezelfde kansspelen houden. 

  
Napoleon Games Sports NV exploiteert een inrichting van weddenschappen en beschikt eveneens 
over een vergunning voor online weddenschappen. 

 
Gerardo NV en Le Château BVBA nemen eveneens weddenschappen aan. 

 
iGames Support BVBA en Speelhal.net NV leveren enkel ondersteunende diensten aan de andere 
doelvennootschappen aan. 

 
Billitz BVBA, Endrone BVBA, Metropool Games NV en Napoleon Games International NV hebben 
heden geen operationele activiteiten. 

 
5. WGG NV, […], is een acquisitievehikel dat specifiek voor de transactie van 8 WGG 

Doelvennootschappen  is opgericht en waarvan de ultieme controlerende aandeelhouder het 
investeringsfonds Waterland Private Equity Fund III B.V. is. 
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6. De 8 WGG doelvennootschappen zijn actief in de toelevering, productie en diensten inzake het 

onderhoud, herstelling en uitrusting van kansspelen. Het betreft Bingo Lux NV, Naco NV, Willy Michiels 
Company NV, Eurautomat NV, Wimi online BVBA, Funtastic Antes NV, Nobilco NV en Wimi NV. 

 
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 
nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties zoals goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 2007 .  

 
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 
Carl WETTINCK 

 
 

 


