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1. INLEIDING EN SAMENVATTING 

(1) De aangemelde concentratie heeft betrekking op de verwerving van het volledige 
aandelenkapitaal en stemrechten door Aurobindo Pharma B.V., een dochteronderneming 
van Aurobindo Pharma Limited (Aurobindo), van de volgende vennootschappen1 Apotex 
Europe B.V. en Apotex Nederland B.V. (in Nederland) (Apotex).2 Daarnaast worden de 
volgende Apotex vennootschappen buiten Nederland overgenomen door verschillende 
Aurobindo vennootschappen: Apotex (CR) spol s.r.o., Apotex Polska sp z.o.o. (Polen) en 
Apotex España SL (Spanje) en Apotex N.V. (in België) (alles tezamen: Transactie). 
Aurobindo en Apotex worden gezamenlijk aangeduid als Partijen.  

(2) Zoals toegelicht in het meldingsformulier verkopen beide Partijen diazepam klysma 
producten in Nederland. Voor zover Partijen bekend, zijn zij de enige ondernemingen die 
het rectale diazepam product op de Nederlandse markt verkopen op dit moment.   

(3) Tegen deze achtergrond bieden Partijen een afstotingsremedie aan met betrekking tot het 
diazepam klsyma product dat wordt verkocht door Apotex. Partijen doen dit met het oog op 
het verkrijgen van goedkeuring voor de Transactie zo snel als mogelijk binnen de 1e fase.   

(4) Het onderhavige voorstel beschrijft in detail de aard en kenmerken van de voorgestelde 
afstotingsremedie en licht toe waarom de remedie geschikt en effectief is ter eliminering 
van de mogelijke mededingingsbezwaren die samenhangen met de overlap op het gebied 
van het diazepam klysma product.3 Het voorstel is bovendien in lijn met de vaste praktijk 
van de Europese Commissie als het gaat om afstotingsremedies van farmaceutische 
eindproducten. Het in deze zaak aangeboden afstotingspakket is door de Commissie in 
tientallen zaken4 aangemerkt als een effectieve remedie.  

(5) Partijen hebben inmiddels een koper voor het afstotingspakket voorgesteld (zie "Voorstel 

voor een geschikte koper voor het diazepam afstotingspakket", ingediend bij de ACM op 19 
oktober 2018").5 Deze koper, Allgen, is reeds actief in de verkoop van farmaceutische 
eindproducten op de Nederlandse markt (Koper). Allgen kan worden aangemerkt als een 
geschikte koper gelet op zijn vermogen om het af te stoten product autonoom en effectief te 

                                                      
1  En de dochtervennootschappen van deze vennootschappen, zie onderdeel 1.4. van het 

meldingsformulier. 

2  De Nederlandse Apotex entiteiten worden verkocht door Apotex Netherlands Holding B.V. en 
Apotex Europe Holding B.V. Deze verkopende vennootschappen worden gehouden door Apotex 
International Inc., fungeren momenteel als houdstermaatschappijen en ontplooien dus geen eigen 
activiteiten. De te verkopen Nederlandse Apotex entiteiten (en hun dochterondernemingen) behelzen 
alle activiteiten van de internationale Apotex groep in Nederland. De Nederlandse Apotex entiteiten 
bestonden al voorafgaand aan het plannen van de Transactie. Er hebben dus geen herstructureringen 
plaatsgevonden in Nederland ten behoeve van de Transactie.  

3  Richtsnoeren Remedies, para. 12.  

4  Zie recente voorbeelden in zaken M.7975 - Mylan/ Meda; M.7379 - Mylan/Abbott EPD-DM en 
M.7919 - Sanofi/ Boehringer Ingelheim Consumer Healthcare Business.  

5  Ook concepten van de relevante overeenkomsten op basis waarvan de afstoting zal plaatsvinden, zijn 
op 19 oktober met de ACM gedeeld.  



gaan commercialiseren na afronding van afstotingstransactie. Aangezien de Koper niet zelf 
actief is op het gebied van diazepam (of enig medicijn binnen hetzelfde therapeutische 
gebied) zal de remedie zelf geen aanleiding geven tot mededingingsbezwaren.6  

2. HET AF TE STOTEN PRODUCT 

(6) De afstotingsremedie bestaat uit de diazepam klysma business van Apotex in Nederland 
(hieronder nader toegelicht) (Diazepam Klysma Business). Diazepam is een medicijn dat 
alleen verkrijgbaar is op recept en dat wordt gebruikt om verschillende aandoeningen te 
behandelen waaronder ontwenningsverschijnselen van alcohol en benzodiazepines, 
spierspasmes, bepaalde beroertes en slaapstoornissen. Diazepam behoort tot de ATC3-
klasse N5C, waarin milde kalmeringsmiddelen zijn ingedeeld (zoals benzodiazepines, 
hydroxyzine en meprobamaat) die worden gebruikt voor hun rustgevende, anxiolytische, 
anticonvulsieve en spierverslappende eigenschappen. Diazepam is ooit op de markt 
gebracht onder de bekende merknaam Valium. De patentbescherming voor de werkzame 
stof is al geruime tijd verstreken en inmiddels zijn verschillende spelers tot de markt 
toegestreden met producten die ook op diazepam zijn gebaseerd (zoals Partijen dus in 
Nederland hebben gedaan).   

(7) Partijen zijn in Nederland alleen actief met een rectale vorm van diazepam (een klysma). De 
klysmavariant van diazepam wordt voorgeschreven in situaties waarin het effect van de 
werkzame stof direct dient in te treden (zoals in het geval van een epileptische aanval).  

(8) Partijen bieden als afstotingsremedie aan het diazepam product dat momenteel wordt 
gecommercialiseerd door Apotex. Apotex produceert dit product niet zelf maar koopt het 
eindproduct (het klysma inclusief de verpakking) in bij Desitin op basis van 
[VERTROUWELIJK]. 

(9) Apotex verkoopt diazepam klysma's (in 5 mg en 10 mg varianten), als onderdeel van een 
breder portfolio, in Nederland aan de volgende klanten: [VERTROUWELIJK] 

(10) De omzet van Apotex gegenereerd met de verkoop van diazepam klysma's was 
[VERTROUWELIJK] in 2016 en [VERTROUWELIJK] in 2017.  

(11) Tot slot heeft Apotex momenteel een contract met Zilveren Kruis met betrekking tot de 
diazepam klysma van 5 mg. Op basis van dit contract heeft Apotex preferente status bij 
Zilveren Kruis. Deze overeenkomst loopt af op 31 december 2019.  

3. INHOUD VAN HET AFSTOTINGSPAKKET 

(12) De Diazepam Klysma Business van Apotex die wordt aangeboden als afstotingsremedie 
omvat – in lijn met vaste Commissiepraktijk bij dit soort remedies – de overdracht van alle 
assets en bijbehorende rechten die nodig zijn om de Koper in een positie te brengen om het 
diazepam product autonoom en in concurrentie met de gefuseerde entiteit in Nederland7 te 
gaan verkopen: 

                                                      
6  Richtsnoeren Remedies, para. 13.  

7  Ter vermijding van misverstanden, de voorgestelde remedie behelst niet het recht om het diazepam 
klysma product buiten Nederland te verkopen.  



(i) alle bestaande voorraden van het eindproduct;    

(ii) het contract met Zilveren Kruis met betrekking tot het diazepam klysma product 
(Zilveren Kruis heeft reeds ingestemd met de overdracht van het relevante 
contract aan Allgen);  

(iii) klantgegevens (dat wil zeggen: debiteurengegevens, inkooporders van 
groothandels, rekeningen, bestellingen en contactgegevens), waarbij geldt dat 
alleen informatie die specifiek betrekking heeft op het diazepam klysma product 
wordt overgedragen;    

(iv) de marktvergunning op basis waarvan het diazepam klysma product momenteel 
wordt verkocht in Nederland, waaronder de relevante onderliggende dossiers8 die 
betrekking hebben op alle bestaande en in voorbereiding zijnde 
marktvergunningen (voor zover van toepassing) die Apotex tot de beschikking 
heeft;  

(v) een licentie om het merk "Apotex" in Nederland te gebruiken9;  

(vi) alle historische informatie (prijslijsten; bestellingen, etc) met betrekking tot de 
relatie tussen Apotex en de fabrikant van het diazepam klysma eindproduct 
(Desitin; zie hierboven);  

(vii) de bestaande relatie met Desitin op basis van een deed of novation  (zie nader 
hieronder);    

(viii) de toezegging van Apotex om naar beste kunnen mee te werken met de Koper om 
de overdracht van het afstotingspakket te laten plaatsvinden en daarbij alle 
daarvoor noodzakelijke regulatoire stappen te zetten: 

1) Desitin moet een naamswijziging van de afnemer (nu: Apotex; na de 
Transactie: de Koper) doorvoeren bij het College ter beoordeling van 
geneesmiddelen (CBG) in het dossier dat door Desitin wordt gehouden als 
producent, 2) vervolgens zal Apotex de marktvergunning in Nederland overdragen 
aan de Koper via de daarvoor geeigende route bij CBG, en tot slot 3) zal de Koper 
worden aangemeld bij het CBG als verantwoordelijke persoon voor handhaven 
van de veiligheid van gebruik van het product.   

                                                      
8  RVG 19799 Diazepam Apotex rektiole 10 mg, oplossing voor rectaal gebruik 10 mg/2,5 ml en RVG 

19798 Diazepam Apotex rektiole 5 mg, oplossing voor rectaal gebruik 5 mg/2,5 ml. 

9  Zoals blijkt uit de met de ACM gedeelde Licence Agreement gaat het om "an exclusive, royalty-free 

right to use the APO Trade Marks in the Territory solely in relation to the manufacture, sale, 

promotion and distribution of the Licensed Products". Die licentie wordt verleend op basis van 
gebruikelijke voorwaarden waaronder "the Licensee shall ensure that the Licensed Products bearing 

the Trade Marks pursuant to the rights granted in clause 3.1 shall be manufactured and stored in 

accordance with reasonable standards of quality". Allgen wil zo snel mogelijk de producten onder 
eigen naam wil gaan verkopen (en niet langer onder de Apotex naam). Dat kan Allgen gaan doen 
zodra de eventuele resterende voorraden van het product waar nog "Apotex" op staat, zijn 
uitverkocht. Daarna heeft Allgen geen behoefte meer aan de licentie. Partijen verwijzen naar de 
Licence Agreement.  



Totdat de daadwerkelijke overdracht heeft plaatsgevonden, zal Apotex de kosten 
dragen voor het updaten van de bestaande dossiers die ten grondslag liggen aan de 
marktvergunning van het diazepam klysma product. Apotex zal tevens alle kosten 
dragen die samenhangen met de overdracht van de dossiers/producten aan de 
Koper (waaronder voorbereiding van de dossiers in lijn met regulatoire eisen en 
adminstratieve kosten die met de overdracht samenhangen).   

Partijen zijn voornemens het proces bij het CBG in gang te zetten voordat de 
ACM de concentratie goedkeurt en wel direct nadat de ACM de 
overdrachtsdocumentatie heeft goedgekeurd.  

(ix) alle historische informatie (prijslijsten; bestellingen, etc) met betrekking tot de 
relatie tussen Apotex en Zilveren Kruis;  

(x) de toezegging van Apotex om te blijven deelnemen aan tenders van verzekeraars 
voor zover relevant voor het diazepam klysma product (in lijn met bestaande 
commerciële praktijk) tot overdracht van het afstotingspakket (Divestment 

Closing). Mocht Apotex in de relevante periode nieuwe tenders winnen dan zegt 
zij toe om naar beste kunnen (best efforts obligation) te proberen de relevante 
verzekeraar(s) ertoe te bewegen die relatie na de Transactie voort te zetten met de 
Koper voor de duur van het relevante contract.10    

4. BEOORDELING VAN HET AFSTOTINGSPAKKET 

(13) Het aangeboden afstotingspakket leidt niet alleen tot een volledige eliminatie van de 
overlap tussen Partijen op het gebied van diazepam in Nederland, maar zal ook de Koper in 
staat stellen om duurzaam te gaan concurreren met de gefuseerde entiteit na de Transactie.  
Het afstotingspakket bevat alle assets en toezeggingen die noodzakelijk zijn om Koper na 
overdracht van het afstotingspakket in staat te stellen (vrijwel) direct en effectief te gaan 
concurreren.   

(14) Van belang hierbij is dat het diazepam klysma product van Apotex niet actief wordt 
gepromoot door het sales team van Apotex. Het product kan dus eenvoudig worden 
opgenomen in het bestaande portfolio van een geschikte koper zonder de noodzaak dat deze 
zonder ervaring en productspecifieke kennis actief het product moet gaan promoten.   

(15) De producent en leverancier van het eindproduct (Desitin; zie hierboven) heeft reeds 
toegezegd te willen meewerken aan een overdracht van de bestaande relatie met Apotex aan 
de Koper, zodat de Koper op dezelfde grondslag de relevante producten kan blijven 
afnemen na de Transactie. Allgen zal gebruik maken van precies dezelfde producer/product 
als Apotex nu doet.  

(16) Zoals blijkt uit de hierboven opgenomen lijst met assets en toezeggingen impliceert het 
afstotingspakket geen (noodzaak tot) lange termijn banden tussen de gefuseerde entiteit en 
de Koper. Het afstotingspakket resulteert dus in een autonome marktpositie voor de Koper 

                                                      
10  Overdracht van personeel is geen onderdeel van het afstotingspakket omdat geen sprake is van 

personeel dat volledig of hoofdzakelijk is toegewijd aan de commercialisering van, specifiek, het 
diazepam product, nu dit product niet apart wordt gepromoot (zie hieronder).  



na de afstotingstransactie.11 

(17) Bovendien zegt Aurobindo toe, in lijn met vaste Commissiepraktijk, om geen zeggenschap 
te verkrijgen over het diazepam klysma product gedurende een periode van 10 jaar.12  

(18) Partijen benadrukken tot slot nogmaals dat de inhoud van het aangeboden afstotingspakket 
uitvoerig is getest – en effectief is bevonden – door de Europese Commissie in tientallen 
farmaceutische concentratiezaken.  

5. HET AFSTOTINGSPAKKET KAN WORDEN VERKOCHT AAN EEN 

GESCHIKTE KOPER  

(19) Het beschreven afstotingspakket kan worden verkocht aan verschillende geschikte kopers 
die reeds actief zijn in de farmaceutische industrie in Nederland. Hoewel het gaat om een 
asset carve-out en niet om de afstoting van een stand-alone entiteit, is het overdragen van 
dergelijke assets (die een koper in staat stellen om het aangekochte product te gaan 
verkopen voor eigen rekening en risico) een zeer gebruikelijke transactie in de 
farmaceutische industrie. Farmaceutische ondernemingen wereldwijd gaan dergelijke 
transacties op continue basis met elkaar aan met het oog op het uitbreiden en diversifiëren 
van hun portfolios. De voorgelegde afstotingstransactie is dus een volstrekt gebruikelijke in 
de relevante industriecontext.  

(20) Voorts kunnen de relevante assets ter overdracht eenvoudig worden losgemaakt van de 
bestaande Apotex organisatie (het gaat voornamelijk om allerlei documentatie, waaronder 
regulatoire documentatie; zie hierboven). Voor wat betreft de marktvergunning voor het 
product geldt dat een aantal stappen moeten worden genomen: 1) Desitin moet een 
naamswijziging van de afnemer (nu: Apotex; na de Transactie: de Koper) doorvoeren in het 
dossier dat door Desitin wordt gehouden als producent, 2) vervolgens zal Apotex de 
marktvergunning in Nederland overdragen aan de Koper via de daarvoor geeigende route 
bij het CBG, en tot slot 3) zal de Koper worden aangemeld bij het CBG als 
verantwoordelijke persoon voor handhaven van de veiligheid van gebruik van het product.13  

(21) Tevens zal het afstotingspakket eenvoudig kunnen worden geintegreerd in de bestaande 
organisatie van een farmaceutische onderneming die reeds in Nederland actief is. In feite 
gaat met om het losmaken van een product uit het productportfolio van Apotex om het 
product daarna op te nemen in het portfolio van de Koper.14 Dit type transacties is aan de 
orde van de dag in de farmceutische industrie. De Koper zal na overdracht van het 
afstotingspakket vrijwel direct (zie onder) en effectief met het aangekochte product aan de 
slag kunnen.  

                                                      
11  Richtsnoeren Remedies, para. 28. 

12 Richtsnoeren Remedies, para. 27. 

13  De "Qualified Person Responsible For Pharmacovigilance (QPPV)".  

14  http://allgen.nl/producten/.  



(22) Partijen hebben de finale overdrachtsdocumentatie met ACM gedeeld.   

(23) De overdrachtsdocumentatie omvat een asset purchase agreement (APA), een deed of 

novation op basis waarvan de Koper de relatie met Desitin kan voorzetten (zie hierboven) 
en een licentieovereenkomst tussen Koper en de relevante Apotex entiteiten op basis 
waavan de Koper voor een bepaalde periode gebruik kan blijven maken van het Apotex 
merk.  

(24) Partijen hebben in een separaat document toegelicht waarom Allgen kwalificeert als 
geschikte koper. In elk geval geldt dat Allgen geen met diazepam concurrerende activiteiten 
ontplooit waardoor de afstoting niet zelf aanleiding zal geven tot mededingingsbezwaren.   

(25) Wat betreft de tijdslijn voor de uitvoering van de afstotingsremedie geldt dat 1) de 
doorvoering van de naamswijziging door Desitin (als producent van het product) in 
ongeveer 4 weken vanaf aanvraag kan worden afgerond, 2) de overdracht van de 
marktvergunning in Nederland door Apotex aan de Koper 30 dagen duurt vanaf de 
relevante aanvraag bij het CBG (die deze aanvraag en die van Desitin, zie hiervoor, parallel 
kan behandelen) en 3) de Koper na ongeveer 4 weken na overdracht van het 
afstotingspakket door het CBG zal kunnen worden aangemerkt als verantwoordelijke 
persoon voor de handhaving van de veiligheid van gebruik van het product, waarna de 
Koper het product zal kunnen gaan commercialiseren.  

6. TRUSTEE  

(26) In het kader van de uitvoering van afstoting (hierna: de Remedie) stellen Partijen een  
trustee aan (Trustee) aan om de taken van een monitoringstrustee zoals hieronder 
weergegeven en zoals nader gedefinieerd in het door de Trustee op te stellen en door de 
ACM goed te keuren werkplan te vervullen (Werkplan).  

(27) De aanstelling van de Trustee en bijbehorende rechten en plichten treden in werking op de 
datum waarop de Trustee Overeenkomst door Partijen en de Trustee is getekend (na 
goedkeuring door de ACM).  

6.1. Algemene taken en verplichtingen van de trustee 

(28) De Trustee zal, namens de ACM, als monitoringtrustee optreden om de vervulling van de 
Remedie door Partijen te monitoren. De Trustee zal deze werkzaamheden uitvoeren onder 
de voorwaarden van Trustee Overeenkomst en in overeenstemming met het Werkplan dat 
hij aan de ACM ter goedkeuring zal voorleggen. De ACM kan op eigen initiatief of op 
verzoek van Partijen instructies geven aan de Trustee die de uitvoering van de Remedie 
verzekeren. Partijen zijn niet bevoegd instructies te geven aan de Trustee.  

(29) In het kader van het toezicht houden mag de Trustee externe expertise inroepen om feiten 
en omstandigheden vast te stellen die relevant zijn voor de verplichtingen van Partijen die 
samenhangen met de Remedie. 

(30) De Trustee zal maatregelen aan Partijen voorstellen die hij noodzakelijk acht om te 
verzekeren dat Partijen uitvoering geven aan de Remedie. Tevens zal de Trustee de 



noodzakelijke maatregelen aan de ACM voorstellen voor het geval Partijen niet binnen de 
door de Trustee voorgeschreven termijn gevolg geeft aan de maatregelen die hij heeft 
voorgesteld. 

(31) De Trustee zal de ACM terstond schriftelijk op de hoogte stellen als hij van mening is dat 
Partijen zich niet houden aan de Remedie of als zich andere zaken voordoen die naar de 
mening van de Trustee de onmiddellijke aandacht van de ACM behoeven. De Trustee zal 
Partijen een niet-vertrouwelijke kopie van dit schrijven zenden. 

6.2. Toezicht op de verkoop van de Diazepam Klysma Business 

(32) De Overdrachtsdocumentatie is reeds uitonderhandeld met de Koper en door de ACM 
goedgekeurd. De Trustee ziet erop toe dat de Remedie wordt geïmplementeerd in 
overeenstemming met de Overdrachtsdocumentatie.  

(33) In hoofdstuk 3 hierboven ("Inhoud van het Afstotingspakket") is in detail toegelicht welke 
assets en bijbehorende rechten worden overgedragen aan Allgen in het kader van de 
remedietransactie. De Trustee ziet toe op de naleving hiervan. Zo houdt de Trustee dus 
onder meer toezicht op de overdracht van het contract met Zilveren Kruis aan Allgen. De 
Trustee houdt bovendien toezicht op de toezegging van Apotex om naar beste kunnen mee 
te werken met de Koper om de overdracht van de marktvergunning te laten plaatsvinden en 
daarbij alle daarvoor noodzakelijke (hieronder beschreven) regulatoire stappen te zetten: 

1) Desitin moet een naamswijziging van de afnemer (nu: Apotex; na de 
Transactie: de Koper) doorvoeren in het dossier dat door Desitin wordt 
gehouden als producent; en vervolgens zal 

2) Apotex de marktvergunning in Nederland overdragen aan de Koper via de 
daarvoor geëigende route bij het CBG; en tot slot zal 

3) de Koper worden aangemeld bij het CBG als verantwoordelijke persoon voor 
handhaven van de veiligheid van gebruik van het product.   

(34) Totdat de daadwerkelijke overdracht heeft plaatsgevonden, zal Apotex de kosten dragen 
voor het updaten van de bestaande dossiers die ten grondslag liggen aan de 
marktvergunning van het diazepam klysma product. Apotex zal tevens alle kosten dragen 
die samenhangen met de overdracht van het dossier/product aan de Koper (waaronder 
voorbereiding van het dossier in lijn met regulatoire eisen en administratieve kosten die met 
de overdracht samenhangen. De Trustee ziet hierop toe.  

(35) In algemene zin ziet de Trustee erop toe dat de Diazepam Klysma Business zo snel als 
mogelijk na goedkeuring door de ACM van de voorliggende concentratie volledig is 
overgedragen aan de Koper, maar in elk geval binnen een termijn van 4 maanden na 
goedkeuring van de voorliggende concentratie door de ACM. Indien de overdracht niet 
binnen 4 maanden na goedkeuring is overgedragen, kan de ACM bepalen dat de Diazepam 
Klysma Business wordt verkocht aan een geschikte koper door een trustee (al dan niet door 
de Trustee). Partijen zullen een en ander uitwerken in de Trustee Overeenkomst..   



6.3. Toezicht op de hold separate en instandhoudingsverplichtingen 

(36) In overeenstemming met de Richtsnoeren Remedies ziet de Trustee toe op de verplichting 
van Apotex om de Diazepam Klysma Business als een onafhankelijke, levensvatbare, 
verkoopbare en concurrerende business15 in stand te (doen) houden in de periode tussen het 
goedkeuringsbesluit van de ACM en de daadwerkelijke overdracht (interimperiode). 

(37) In dat verband zal Aurobindo een hold separate manager benoemen die, na schriftelijke 
goedkeuring van de ACM, toe zal zien op de dagelijkse bedrijfsvoering van de Diazepam 
Klysma Business en rapporteert aan de Trustee (Hold Separate Manager). De Trustee ziet 
toe op de taakuitvoering door de Hold Separate Manager. 

Hold separate verplichtingen  

(38) Apotex verbindt zich ertoe tot het moment van de daadwerkelijke overdracht van de 
Diazepam Klysma Business, deze zoveel als mogelijk separaat16 te houden van Partijen en 
er voor te zorgen dat het personeel – en de Hold Separate Manager – geen invloed heeft op 
enige andere activiteiten van Partijen en vice versa. De Trustee houdt hierop toezicht.  

(39) Apotex verbindt zich ertoe alle noodzakelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat 
Partijen tijdens de interimperiode de beschikking krijgen over bedrijfsvertrouwelijke 
gegevens, knowhow en/of andere commerciële informatie betreffende het 
bedrijfsonderdeel.17 De Trustee houdt hierop toezicht.  

Instandhoudingsverplichtingen 

(40) Met het oog op de verplichting van Apotex om de Diazepam Klysma Business als een 
onafhankelijke, levensvatbare, verkoopbare en concurrerende entiteit in stand te houden tot 
het moment van daadwerkelijke overdracht aan de Koper zal de Trustee toezicht houden op 

                                                      
15  Daarbij geldt overigens dat de Diazepam Klysma Business niet als zelfstandige entiteit "apart kan 

worden gezet". Dat komt omdat het product wordt momenteel wordt gecommercialiseerd als 
onderdeel van het portfolio van Apotex en daarmee volledig verweven is. Dit is de standaardsituatie 
in de farmaceutische industrie en dus de realiteit in iedere farmaceutische afstotingsremedie waar 
een product uit een portfolio wordt verkocht. In lijn met vaste praktijk zal Apotex ervoor zorgdragen  
– en de trustee ziet daarop toe – dat de Diazepam Klysma Business zoveel als mogelijk (dat wil 
zeggen: zonder de levensvatbaarheid daarvan negatief te beïnvloeden) separaat wordt gehouden en 
gemanaged van Apotex.  

16  Zie vorige voetnoot.  

17  Daarbij geldt dat de Diazepam Klysma Business niet als zelfstandige entiteit "apart kan worden 
gezet". Dat komt  omdat het product wordt momenteel wordt gecommercialiseerd als onderdeel van 
het portfolio van Apotex en daarmee volledig verweven is. Dit is de standaardsituatie in de 
farmaceutische industrie en dus de realiteit in iedere farmaceutische afstotingsremedie waar een 
product uit een portfolio wordt verkocht. In lijn met vaste praktijk zal Apotex ervoor zorgdragen  – 
en de trustee ziet daarop toe – dat de Diazepam Klysma Business zoveel als mogelijk (dat wil 
zeggen: zonder de levensvatbaarheid daarvan negatief te beïnvloeden) separaat wordt gehouden en 
gemanaged van Apotex.  



het functioneren van de Diazepam Klysma Business (dit zal nader worden omschreven in 
het Werkplan). 

(41) In dit kader zal de Trustee (samen met de Hold Separate Manager), tot het moment van de 
daadwerkelijke overdracht, in het bijzonder toezien op de naleving door Apotex van de 
verplichting om ten aanzien van de Diazepam Klysma Business: 

- De vaste activa18, know how, de commerciële informatie die vertrouwelijk is, of 
aan intellectuele eigendomsrechten is onderworpen, de klantenbestanden en de 
technische en commerciële bekwaamheid van de werknemers in stand te houden; 

- Er voor te zorgen dat alle relevante beheers- en administratieve functies worden 
ingevuld, dat er voldoende kapitaal en krediet is, de bestaande serviceniveaus 
worden behouden en dat aan alle andere voorwaarden is voldaan die nodig zijn 
om optimaal te kunnen blijven concurreren; 

- Niets te doen of na te laten en geen enkele ontwikkeling te (doen) voortzetten of te 
gedogen, die de uitvoering van de Remedie zou kunnen bemoeilijken of 
belemmeren; 

- De economische levensvatbaarheid in het concurrentievermogen van de Diazepam 
Klysma Business in stand houden en ondersteunen in overeenstemming met goed 
handelsgebruik. In dat verband verbindt Apotex zich ertoe in de interimperiode te 
blijven participeren, in overeenstemming met bestaande commerciële praktijk, in 
diazepam klysma-tenders van zorgverzekeraars als die zich voordoen. In die 
gevallen waarin Apotex een dergelijke tender zou winnen, verbindt Apotex zich 
ertoe zich in te spannen de relevante verzekeraar ervan te overtuigen om Allgen te 
accepteren als de partij die het contract zou uitdienen na overdracht van de 
Diazepam Klysma Business aan Allgen. De Trustee houdt op een en ander 
toezicht in samenwerking met de Hold Separate Manager.  

Tot slot zal de Trustee de gebruikelijke rapportageverplichtingen hebben richting de ACM over de 
voortgang van de Remedie. Partijen zijn verplicht de daarvoor relevante informatie te verschaffen.  

**** 

                                                      
18  Het gaat dan om vaste activa van Apotex waarvan de Diazepam Klyma Business momenteel nog 

gebruik maakt (er worden immers geen vaste activa overgedragen). Hetzelfde geldt voor de 
werknemers.   


