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Datum: 18 oktober 2017
Betreft: zienswijze inzake voorgenomen fusie tussen […] en […]1
Bijlage: geen

Geachte mevrouw […],
Op 15 september 2017 heeft u de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) per brief geïnformeerd over de voorgenomen
fusie tussen […] en […]. U en uw cliënt zijn van mening dat de meldingsplicht, als bedoeld in artikel 5.2 van de
Landsverordening inzake concurrentie, niet van toepassing is op deze fusie. Concreet vraagt u of de FTAC de
juistheid van uw standpunt zou kunnen bevestigen.
De FTAC is tot de conclusie gekomen, uitgaande van de door u ter beschikking gestelde informatie, dat de
meldingsplicht niet van toepassing is op deze voorgenomen fusie. Wij gaan er van uit dat deze informatie volledig en
juist is. De FTAC heeft geen eigen onderzoek gedaan. Deze brief moet worden gezien als een informele zienswijze.
Op welke informatie baseert de FTAC zich?
U heeft de volgende informatie gegeven in uw brief van 15 september 2017 en uw email van 4 oktober 2017:





[…] is reeds 100% eigenaar en enig bestuurder van zowel […] als […].
[…] is een van de producenten van […].
[…] en […] zullen per 1 januari 2018 samengaan in een nieuwe naamloze vennootschap naar het recht van
Curaçao.
De fusie heeft tot doel om te komen tot een simpelere, efficiëntere en meer transparante
vennootschapsrechtelijke structuur.

Hoe beoordeelt de FTAC deze informatie?
Artikel 5.2 van de Landverordening inzake concurrentie schrijft voor dat bepaalde "concentraties" voorafgaande aan
de totstandbrenging ervan moeten worden gemeld bij de FTAC. In de Memorie van Toelichting bij de
Landsverordening is aangegeven dat de begrippen en normen in grote lijnen aansluiten op het Europese
mededingingsrecht. Een concentratie is, volgens het Europese mededingingsrecht, iedere verkrijging of wijziging van
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"zeggenschap" bij ondernemingen.2 Zeggenschap is de mogelijkheid om een beslissende invloed uit te oefenen op
het strategische en commerciële beleid van een onderneming.
De voorlegde situatie is een fusie binnen groeps- en concernverband, ofwel een interne herstructurering.
Randnummer 51 van de Geconsolideerde mededeling van de Commissie over bevoegdheidskwesties op grond van
Verordening (EG) nr. 139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen geeft aan dat een
interne herstructurering binnen een groep van ondernemingen niet als een concentratie kan worden aangemerkt. Er
is immers geen wijziging in de zeggenschapsverhoudingen. De onderhavige fusie valt daarom niet onder
meldingsplicht voor concentraties.
Wat betekent deze informele zienswijze?
U weet nu hoe de FTAC aankijkt tegen de door u voorgelegde situatie. Deze zienswijze bindt de FTAC echter niet. De
FTAC kan tot een andere conclusie komen op basis van nieuwe informatie.
Openbaarmaking van deze zienswijze
Een transparante werkwijze van de FTAC draagt bij aan haar legitimiteit en is goed voor de rechtszekerheid. Om deze
reden gaan wij een geanonimiseerde, niet-vertrouwelijke versie van deze brief op onze website plaatsen. Vindt u dat
bepaalde gegevens in deze brief vertrouwelijk moeten blijven? Laat ons dit dan binnen vijf werkdagen weten.
Vertrouwelijke gegevens kunnen bedrijfs- en fabricagegegevens zijn of gegevens die bij openbaarmaking belangen
van u of derden schaden.3 Motiveer iedere keuze.
Als wij uw gemotiveerde keuze tijdig hebben ontvangen, dan zullen wij bepalen welke gegevens voor
vertrouwelijkheid in aanmerking komen. Stuurt u binnen de gestelde termijn geen reactie? Dan nemen wij aan dat er
geen vertrouwelijke gegevens in deze brief staan.
Heeft u nog vragen of opmerkingen?
Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer
[…], telefoonnummer 461 00 67.

Met vriendelijke groet,
Fair Trade Authority Curaçao, namens deze:

w.g. Albert Scholten
Directeur FTAC

2

Het begrip ‘concentratie’ sluit aan op het concentratiebegrip in de Europese Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20

januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen.
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Zie artikel 9.2 van de Landsverordening inzake concurrentie.
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