
  
 

 

Zaak nr. MEDE-C/C-16/0017 

 

R&S Retail Group NV / FNG Group NV 
Samenvatting van de concentratie meegedeeld door de partijen 

Op 10 juni 2016 heeft de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding ontvangen, zoals voorzien in 

Artikel IV.10 WER, met betrekking tot de voorgenomen verwerving van uitsluitende zeggenschap over 

FNG Group NV ("FNG"), door R&S Retail Group N.V. ("R&S Retail") (de "Transactie") doordat R&S Retail 

een openbaar bod heeft uitgebracht op alle uitstaande aandelen en warranten in FNG die niet door R&S 

Retail zelf of verbonden personen worden aangehouden. 

R&S Retail is de houdstermaatschappij van een groep ("R&S Groep") die in Nederland een 

damesmoderetailketen beheert onder het merk "Miss Etam". R&S Retail staat thans onder uitsluitende 

(onrechtstreekse) zeggenschap van één natuurlijke persoon die tevens uitsluitende (onrechtstreekse) 

zeggenschap uitoefent over BrantNew BVBA ("BrantNew"), de houdstermaatschappij van een groep 

("Brantano") die in België en Luxemburg een schoenenretailketen beheert onder het merk "Brantano". 

FNG is de houdstermaatschappij van een groep ("FNG Groep") die actief is op het gebied van dames- en 

kinderkleding en accessoires voornamelijk in de Benelux, Duitsland, Frankrijk en Spanje met de 

modeconcepten CKS, Fred & Ginger, Van Hassels, Baker Bridge, Claudia Sträter, Expresso, Steps en 

Superstar en op het gebied van de inkoop van kleding onder de naam Colveta. In België is FNG actief via 

CKS, Van Hassels, Claudia Sträter, Steps, Expresso, Baker Bridge, Fred & Ginger en Ginger. FNG staat thans 

onder (onrechtstreekse) gezamenlijke zeggenschap van drie natuurlijke personen. 

Na de Transactie (indien zij wordt verwezenlijkt) zal R&S Retail onder de (onrechtstreekse) gezamenlijke 

zeggenschap staan van de vier hiervoor genoemde natuurlijke personen. 

R&S Retail beschikt sinds 28 april 2016 over het recht tot het aankopen van 100% van de aandelen van 

BrantNew. Indien R&S Retail dit recht uitoefent na de Transactie (indien zij wordt verwezenlijkt), zal 

Brantano onrechtstreeks onder de gezamenlijke zeggenschap staan van de vier hiervoor genoemde 

natuurlijke personen. 

De relevante markten zijn de markten voor de detailhandel in (dames- en kinder)kleding, (dames- en 

kinder)schoenen, en accessoires. 

Overeenkomstig artikel IV.63, §1 WER heeft de aanmeldende partij de toepassing van de vereenvoudigde 

procedure gevraagd. 


