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1. Op 13 april 2017 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 Sligro Food Group International B.V. 

(verder “Sligro”) van de uitsluitende controle over Exquisite Food NV (verder “Exquisite Food”) 

door overname van 100% van de aandelen van Alimax NV in Exquisite Food. 

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. Sligro (koper) met maatschappelijke zetel te Corridor 11, 5466 RB Veghel, Nederland, is een 

foodservice distributor, voornamelijk wat betreft de levering aan horeca (commerciële 

consumptie). Onrechtstreeks (via JAVA) levert ze ook aan ziekenhuizen en dergelijke (sociale 

consumptie). Zij heeft ook een beperkte aanwezigheid op de inkoopmarkt van dagelijkse 

consumptiegoederen en de verkoop van koffie op groothandelsniveau; via Java levert ze koffie 

aan Exquisite Food. 

4. Exquisite Food (doelonderneming ) met maatschappelijke zetel te Tweede Doorsnijdstraat 1, 

8531 Bavikhove, is een holdingvennootschap waaronder de operationele ondernemingen ISPC 

International NV en Exquisite Seafood NV ressorteren, samen met hun respectievelijke 

dochterondernemingen ISPC Gent NV (cash & carry) en Ocean Maree NV (visverkoop). Via deze 

vennootschappen is het ook actief als foodservice distributor, uitsluitend aan de horeca 

(commerciële consumptie). Verder is het beperkt actief op de inkoopmarkt van dagelijkse 

consumptiegoederen en de verkoop van vis op groothandelsniveau. 

5. Alimax NV (verkoper) is een holding met maatschappelijke zetel te Tweede Doorsnijstraat 1, 

8531 Bavikhove . 
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6. Na de concentratie zal Sligro de uitsluitende zeggenschap verwerven over Exquisite Food. De 

voorgenomen transactie wordt geïmplementeerd overeenkomstig de bepalingen van de SPA 

van 23 januari 2017. 

7. 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) 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 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.  

9. 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.  
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