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-21/0008: Smile Invest NV/Rabo Participaties B.V./IGS GeboJagema
Holding B.V.
Vereenvoudigde procedure – Beslissing nr. BMA-2021-C/C-08-AUD van 6 mei 2021.
-

1. Op 23 april 2021 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit
(verder “BMA”) een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1 van 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
Wetboek van economisch recht. De voorgenomen concentratie betreft de verkrijging van
gezamenlijke zeggenschap door Smile Invest NV en Rabo Participaties B.V. over IGS
GeboJagema Holding B.V. (verder “IGS”).

2. De aanmeldende partijen hebben toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure
zoals bepaald in artikel IV.70, § 1 van het Wetboek van economisch recht (verder “WER”).

3. Smile Invest NV met maatschappelijke zetel te Diestsesteenweg (LIN) 31a, 3210 Lubbeek is
een participatiemaatschappij met een focus op de middenmarkt, management buy-outs en
groeikapitaal. Smile Invest NV is met name actief in de sectoren software en technologie,
medische en consumentengoederen en –diensten.

4. Rabo Participaties B.V. met maatschappelijke zetel te Croeselaan 28, 3521 CB, Utrecht,
Nederland is een participatiemaatschappij die risicokapitaal verstrekt aan ondernemingen
met overtuigende groeiambities. Rabo Participaties is deel van Rabo Investments, de eigen
investeringstak van Coöperatieve Rabobank U.A. dat direct investeert in Nederlandse
ondernemingen en in de wereldwijde markt via fondsen en co-investeringen.

5. IGS met maatschappelijke zetel te Esp 430, 5633 AJ, Eindhoven, Nederland is gespecialiseerd
in het ontwerpen, produceren en valideren van hoogwaardige meervoudige
spuitgietmatrijzen voor kunststofproducten. Haar activiteiten omvatten het gehele
productieproces, van risicobeoordeling van de te ontwerpen matrijzen tot het daadwerkelijke
ontwerp en de productie, en de diensten na verkoop, zoals onderhoud. De dienstverlening
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van de Doelonderneming richt zich in het bijzonder op het produceren van matrijzen voor de
medische sector.

6. Na de concentratie zullen Smile Invest NV en Rabo Participaties B.V. onrechtstreeks
gezamenlijke zeggenschap verwerven over IGS. Een nieuw opgerichte vennootschap, MMI
Holding B.V. ("Newco"), zal het gehele uitgegeven aandelenkapitaal van de Doelonderneming
overnemen van haar huidige eigenaren.

7. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt
binnen het toepassingsgebied van het 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.

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
toelatingsbeslissing van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.66 § 2, 1° WER.

De auditeur,

Katrijn De Vliegher
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