PUBLIEKE VERSIE

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT
Auditoraat
Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging - Wet van 2 mei 20191,
artikel IV.70, § 3
Zaak nr. MEDE-C/C-20/0023: Corendon Holding B.V. – Sunscreen Bidco B.V. (Triton Groep)
Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2020-C/C-27-AUD van 10 augustus 2020

1.
Naar aanleiding van een verwijzingsbeslissing van de Europese Commissie naar de Nederlandse
en Belgische mededingingsautoriteiten, werd op 22 juli 2020 een concentratie in de zin van artikel IV.10,
§ 1 van het Wetboek Economisch Recht (verder “WER”), zoals vervangen door de wet van 2 mei 2019
houdende wijzigingen van boek I “Definities”, van boek XV “rechtshandhaving” en vervanging van boek IV
“Bescherming van de mededinging” van het WER, aangemeld. De voorgenomen concentratie betreft het
verwerven van de uitsluitende zeggenschap over Corendon Holding B.V. door Sunscreen Bidco B.V.
2.
Het auditoraat heeft de vereenvoudigde procedure zoals bepaald in artikel IV.70, § 1 WER, op
basis van de aanvullende regels betreffende de vereenvoudigde procedure bij concentraties, toegepast.2
3.
Sunscreen Bidco B.V. is een aanbieder van zonvakanties naar zonbestemmingen op korte en
middellange afstand en biedt daarnaast ook Europese skireizen aan. Ze wordt indirect gecontroleerd door
Triton Managers V Limited, Triton Fund V GP S.à r.l. en TFF V Limited in hun hoedanigheid, indirect of
direct, als beherend vennoten van de verschillende commanditaire vennootschappen die samen Triton
Fund V vormen, gevestigd te Charter Place (1st Floor), 23/27 Seaton Place, St Helier Jersey, JE1 2QL, Jersey,
USA.
4.
Corendon Holding B.V., gevestigd te Singaporestraat 82, 1175 RA Lijnden, Nederland, met
ondernemingsnummer 56428960, is een aanbieder van vakanties naar zonbestemmingen die
voornamelijk in het Middellandse Zeegebied liggen, maar ook naar lange-afstandsbestemmingen.
Corendon exploiteert tevens Corendon Dutch Airlines, met Amsterdam Airport Schiphol als basis.
5.
De voorgenomen concentratie beoogt de verkrijging van uitsluitende zeggenschap door
Sunscreen Bidco B.V. van 100% van de aandelen van Corendon Holding B.V.
6.
De betrokken sectoren zijn de sector van de verkoop van reizen aan eindconsumenten en de
sector van de groothandelsverkoop van vliegtuigstoelen aan tour operatoren.
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B.S. van 24 mei 2019.

Aanvullende regels betreffende de vereenvoudigde procedure bij concentraties, goedgekeurd door het
Directiecomité van de Belgische Mededingingsautoriteit op 8 januari 2020, B.S., 20 januari 2020.

7.
Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt
binnen het toepassingsgebied van boek IV WER en punt 3 opgenomen in de aanvullende regels
betreffende de vereenvoudigde procedure bij concentraties zoals goedgekeurd door het Directiecomité
van de BMA op 8 januari 20203.
8.
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.
9.
Conform artikel IV.70, § 4 WER dient deze brief te worden beschouwd als een beslissing van het
Mededingingscollege dat de concentratie toelaatbaar is.
De auditeur,

Bert Stulens
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