PUBLIEKE VERSIE

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT
Auditoraat

Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging – Wet van 2
mei 2019, artikel IV.70, §3 WER
WER Zaak nr. MEDE-CC-22/0019: Koninklijke A-ware Food Group BV / Olympia NV
Vereenvoudigde procedure – Beslissing nr. BMA-2022-CC-28-AUD van 8 augustus 2022
1. Op 15 juli 2022 ontving de Auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit
(hierna: “BMA”) een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, §1 van
het Wetboek van economisch recht (hierna “WER”).
2. De voorgenomen concentratie betreft de verkrijging van uitsluitende zeggenschap door
Koninklijke A-ware Food Group B.V. (“Royal A-ware” of “A-ware”) – middels haar
dochteronderneming A-ware Dairy Products Belgium Holding – over Olympia NV (“Olympia”)
in de zin van artikel IV.6 van het Wetboek economisch recht (“WER”). Royal A-ware zal 100%
van de aandelen in Olympia verwerven.
3. De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals
bepaald in artikel IV.70, §1 WER.
4. Koninklijke A-ware Food Group is een besloten vennootschap naar Nederlands recht
gevestigd te Rembrandtsplein 1, 3411 HA Lopik, Nederland met Kvk-nummer 51245353. Het
gaat om een Nederlands familiebedrijf actief in de agri-foodindustrie. Royal A-ware groep
verricht onder andere de volgende activiteiten: aankoop van rauwe melk, verkoop van melk,
yoghurt, kaas, room, boter, gearomatiseerde zuiveldranken, melkpoeder en zuivelbasissen
voor ijsbereidingen. Royal A-ware biedt daarnaast ook verpakkingsdiensten voor kaas aan
en voorziet in transportdiensten voor het vervoer van o.a. losgestorte agrarische producten,
meel, veevoer en gekoelde foodproducten.
5. Olympia is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht gevestigd te Steenweg Asse 183,
1540 Herne, België met ondernemingsnummer 0400.924.952. Het gaat om een Belgisch
familiebedrijf actief in de zuivelindustrie met hoofdzetel te Herne, België. Olympia verricht
onder andere de volgende activiteiten: aankoop van rauwe melk, verkoop van melk, room,
boter, gearomatiseerde zuiveldranken, melkconcentraat, zuivelnagerechten (zoals bv.
(chocolade)pudding, rijstpap of havermoutpap), zuivelbasissen voor ijsbereidingen en
zuivelvullingen (bv. banketbakkersroom of roomrijst voor professioneel gebruik).
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. c) i) opgenomen in
de nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties zoals
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goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni
200712.
7. Zoals bepaald in artikel IV. 70, § 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. Overeenkomstig artikel IV.70, § 4 WER, geldt de beslissing van de auditeur als een beslissing
van het Mededingingscollege dat de concentratie toelaatbaar is.

De auditeur,
Bert Stulens

1
2

B.S. van 4 juli 2007.
B.S. van 20 januari 2020.
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