Parnassia Groep
[vertrouwelijk]

Den Haag, 28-9-2017

Bij ACM-besluit van 12 juni 2017 (zaak 15.1259.24) is vergunning verleend voor de concentratie
Parnassia – Antes, waarbij aan de vergunning voorschriften (Remedievoorstel) zijn verbonden. Deze
houden onder meer in dat u de concentratie kunt voltrekken nadat de ACM aan de hand van de
rapportage van de Trustee heeft vastgesteld dat de afgestoten onderdelen geheel zijn geleverd aan
GGZ Delfland en GGZ Delfland geen ondersteunende diensten meer afneemt van Parnassia
(randnummer 546 van het vergunningbesluit). Blijkens voortgangsrapport nummer 2 d.d. 25
september 2017 van de Trustee zijn alle vóór 31 december 2017 te verrichten punten van het
Remedievoorstel inmiddels naar behoren uitgevoerd. Ik stel derhalve vast dat is voldaan aan de
voorschriften in randnummer 546 van het vergunningbesluit, zodat u de concentratie kunt voltrekken.
Openbare versie
In verband met de rechten van belanghebbende derden is het noodzakelijk een openbare versie van
deze brief te maken. De openbare versie van deze brief zal geen vertrouwelijke bedrijfs- of
fabricagegegevens in de zin van artikel 10, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur of
anderszins vertrouwelijke gegevens in de zin van artikel 10, tweede lid, van de Wet openbaarheid
van bestuur, bevatten. Om deze reden verzoek ik u uiterlijk binnen 3 werkdagen na dagtekening van
deze brief met redenen omkleed aan te geven welke gegevens in de tekst van deze brief door u
worden beschouwd als vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegegevens en welke gegevens door u om
andere redenen als vertrouwelijk worden beschouwd.
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Ik ontving uw brief van 25 september 2017 waarin u verzocht om groen licht voor het voltrekken van
de op 12 juni 2017 door de ACM goedgekeurde concentratie Parnassia – Antes per 1 oktober 2017.
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lk ga ervan uit dat de gegevens, waarvoor u niet uitdrukkelijk aangeeft dat zij naar uw mening als
vertrouwelijk moeten worden behandeld, door mij zonder meer voor derden toegankelijk gemaakt
kunnen worden.

Met vriendelijke groeten,
Autoriteit Consument en Markt
namens deze,

w.g.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes
weken na dagtekening van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ACM, Directie
Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH, ‘s-Gravenhage.
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