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Vereenvoudigde procedure -Beslissing nr. BMA-2016-C/C-02-AUD van 20 januari 2016. 
Zaak nr. MEDE-C/C-16/0001 : IK Investment Partners /Finco Signature B.V.  

Boek IV – Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de Mededinging – 
Mededingingswet van 3 april 2013 , artikel IV.63, § 31. 
 
 

1. Op 6 januari 2016, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een 
aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10. § 1 van de wet van 3 april 2013 
houdende invoeging van boek IV en van boek V in het Wetboek van economisch recht (B.S., 
26 april 2013). De voorgenomen concentratie  betreft de verwerving van uitsluitende 
zeggenschap over Finco Signature B.V. door IK Investment Partners.  
 

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. IK Investment Partners (koper) is een Europees private equity bedrijf met thans 16 portfolio-

ondernemingen in diverse sectoren. Calypso International S.à.r.l. is een holdingmaatschappij 
die deel uitmaakt van IK. Calypso International heeft haar zetel in 3364 Leudelange 
Luxemburg, 1 Rue de la Poudererie.  
 

4. Finco Signature BV (doelonderneming) is een vennootschap naar Nederlands recht met 
maatschappelijke zetel te 7581 CZ Losser, De Pol 35, Nederland. Dit is de holdingmaatschappij 
van de Finco Signature Groep, een producent van (smeerbare) salades, dips, sauzen en 
quiches voor het retail-traditioneel en foodservice kanaal. De aandelen in Finco Signature BV 
worden momenteel aangehouden door Feederco Signature BV  en het management.  

 
5. De relevante economische sectoren zijn NACE – code C10840 (vervaardiging specerijen, 

sauzen en kruiderijen), NACE-code C10850 (vervaardiging bereide maaltijden en schotels) en 
NACE K66300 (vermogensbeheer). 

 
6. 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 van 
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de 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 20072.  
 

7. 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.  
 

8. 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-Antoon Kyndt 
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