PUBLIEKE VERSIE

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT
Auditoraat
Vereenvoudigde procedure -Beslissing nr. BMA-2016-C/C-37-AUD van 29 november 2016.
Zaak nr. MEDE-C/C-16/0040 : Bencis Capital Partners B.V. – Humares B.V.
Boek IV – Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de Mededinging –
Mededingingswet van 3 april 2013 , artikel IV.63, § 31.
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1.

Op 14 november 2016 ontving de auditeur-generaal van de Belgische
Mededingingsautoriteit (verder “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. De voorgenomen concentratie betreft
het verwerven door Bencis Capital Partners B.V. (verder “Bencis Capital Partners”) van
uitsluitende zeggenschap over Humares B.V. (verder “Humares”).

2.

De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals
bepaald in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht (verder “WER”).

3.

Bencis Capital Partners (koper via het vehikel Horizon Staffing Holding B.V. (verder
“Horizon”)) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke
zetel te Zuidplein 76, 1077 XV Amsterdam, Nederland. Het is een participatiemaatschappij
die risicodragend kapitaal verschaft aan ondernemingen in diverse sectoren.

4.

Humares (doelonderneming) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht met
maatschappelijke zetel te Bellamypark 3, 4381 CG Vlissingen, Nederland. Het is actief in de
terbeschikkingstelling van tijdelijke werkkrachten. Meer bepaald richt Humares zich op het
uitzenden, detacheren, werven en selecteren van specialisten voor bedrijven die actief zijn
in de technische industrie.

5.

Door middel van de concentratie zal Bencis Capital Partners indirecte zeggenschap
verkrijgen via Horizon over Humares. Na de concentratie zullen alle aandelen in Humares
worden gehouden door Horizon met indirecte zeggenschap over Humares tot gevolg. De
voorgenomen transactie wordt geïmplementeerd overeenkomstig de bepalingen van de
koopovereenkomst van 9 november 2016 (SPA) .

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. 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 20072 .

B.S. van 26 april 2013
B.S. van 4 juli 2007.

7.

Zoals bepaald in artikel IV.63, § 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.63, § 4 WER dient deze brief te worden beschouwd als een
toelatingsbeslissing van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.61 § 2, 1° WER.

De auditeur-Carl Wetinck
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