
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Zaaknummer 2008/Nobia - Poggenpohl 

 

I. MELDING

1. Op 7 juli 2000 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse 

mededingingsautoriteit een melding ontvangen van een voorgenomen 

concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is 

medegedeeld dat Nobia AB voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in de 

zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over Poggenpohl 

Mbelwerke GmbH, Myresjkk AB en Wolsztynska Fabryka Mebli Sp.Z.o.o.. 

Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 133 van 13 juli 2000. 

Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen 

van derden naar voren gebracht.

 

II. PARTIJEN

2. Nobia AB (hierna: Nobia) is een vennootschap naar Zweeds recht en maakt 

deel uit van een van de vier fondsen van de Industri Kapital Groep, het Industri 

Kapital 1994 Fonds. Dit fonds wordt bestuurd door een 

investeringsmanagementvennootschap (hierna: IMV), welke formeel geen 

bestuurder is van Nobia of enige andere vennootschap in het fonds, maar er 

wel de zeggenschap over uitoefent. Deze IMV is een 100%-

dochteronderneming van Industri Kapital Europe B.V. en daarmee onderdeel 

van de Industri Kapital Groep, met aan het hoofd Industri Kapital N.V.. De 

bedrijfsactiviteiten van Industri Kapital N.V. zijn het houden van aandelen in 

investeringsmanagementvennootschappen die optreden als manager van 

investeringsfondsen. Nobia is actief op het gebied van de productie van 

keukens en ramen. Zij heeft een dochteronderneming die zich bezighoudt met 

de groothandel in bouwmaterialen. Deze onderneming distribueert haar 

producten vrijwel uitsluitend in Zweden en is derhalve niet actief in Nederland.

3. Poggenpohl Mbelwerke GmbH, Myresjkk AB en Wolsztynska Fabryka 

Mebli S.p.Z.o.o.. (hierna tezamen: Poggenpohl Groep) zijn achtereenvolgens 

een vennootschap naar Duits recht, een vennootschap naar Zweeds recht en 

een vennootschap naar Pools recht. De Poggenpohl Groep heeft als 

belangrijkste aandeelhouders Skanska Europe AB, een Zweedse 

vennootschap en Skanska Holding GmbH, een Duitse vennootschap. Alle 

aandelen in Skanska Holding GmbH worden gehouden door Skanska Europe 

AB. De Poggenpohl Groep wordt centraal geleid door de Poggenpohl Group 

Executive Board. De Poggenpohl Groep is actief op het gebied van de 

productie, marketing en verkoop van keukens. Enkele vennootschappen 

binnen de Poggenpohl Groep produceren daarnaast badkamers.

 



III. DE GEMELDE OPERATIE

4. De gemelde operatie betreft blijkens het Agreement Regarding Contribution 

in Kind (hierna the Agreement) van 6 juli 2000, de verwerving van alle aandelen 

in het kapitaal van de Poggenpohl Groep door Nobia. Skanska Europe AB en 

Skanska Holding GmbH zullen gezamenlijk 24% van de aandelen in Nobia 

verwerven.

 

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

5. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, onder b, 

van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 4, omschreven transactie 

leidt er toe dat Nobia uitsluitende zeggenschap zal verkrijgen over de 

Poggenpohl Groep.

6. Betrokken ondernemingen, in de zin van het Besluit vaststelling formulieren 

Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn Industri Kapital 

N.V. en de Poggenpohl Groep. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde 

omzetgegevens blijkt dat de gemelde concentratie binnen de werkingssfeer 

van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht valt.

 

V. BEOORDELING

A. Relevante markten

Relevante productmarkt(en)

Standpunt van partijen

7. Partijen stellen zich primair op het standpunt dat de relevante productmarkt 

bestaat uit de markt voor vast interieurmeubilair, die de productie van zowel 

keukens (keukenmeubilair) als badkamermeubilair omvat. Subsidiair stellen 

partijen zich op het standpunt dat de relevante productmarkt bestaat uit de 

markt voor keukens[1] (keukenmeubilair).

8. Partijen komen tot een dergelijke marktafbakening op basis van het feit dat 

zowel voor keuken- als voor badkamermeubilair geldt dat ze zowel natte als 

droge elementen bevatten en voornamelijk van dezelfde componenten worden 

gefabriceerd. Ook de producteigenschappen van beide soorten meubilair zijn 

zeer homogeen. Hoewel beide soorten meubilair vanuit de vraagzijde 

nauwelijks substitueerbaar zullen zijn, zijn vanuit het aanbod bezien beide 

soorten meubilair onderling uitwisselbaar, zowel wat betreft de productie, als 

de marketing en verkoop van de producten. Producenten kunnen zonder 

noemenswaardige investeringen switchen van de ene naar de andere 

categorie. Ook de prijsontwikkeling van de binnen de gedefinieerde 

productmarkten vallende producten is volgens partijen vergelijkbaar.

Beoordeling



9. De activiteiten van partijen overlappen elkaar enkel op het gebied van 

keukenmeubilair. In het onderhavige geval kan in het midden blijven of de 

relevante markt de markt voor (productie, marketing en verkoop van) vast 

interieurmeubilair is of dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen 

enerzijds badkamer- en anderzijds keukenmeubilair. Ook de vraag of er een 

nader onderscheid op het gebied van keukenmeubilair zou moeten worden 

gemaakt, bijvoorbeeld naar prijs/kwaliteit van het keukenmeubilair, kan in het 

midden blijven aangezien dit de uiteindelijke beoordeling niet benvloedt (zie de 

punten 12 tot en met 15).

Relevante geografische markt(en)

Opvattingen van partijen

10. Primair stellen partijen zich op het standpunt dat de geografische markt 

zich uitstrekt tot het Europese continent. Subsidiair stellen partijen zich op 

het standpunt dat de geografische markt Nederland bestrijkt.

Beoordeling

11. In de onderhavige zaak kan in het midden blijven of de geografische markt 

Nederland is of zich uitstrekt tot het Europese continent, aangezien de 

uiteindelijk beoordeling hierdoor niet wordt benvloed (zie de punten 12 tot en 

met 15).

B. Gevolgen van de concentratie

12. Partijen hebben aangegeven dat de totale omzet op het gebied van 

keukenmeubilair in Nederland op een waarde van ruim NLG 1 miljard wordt 

geschat. Partijen hebben op basis hiervan een gezamenlijke marktaandeel 

van rond de [10 20%]*. Wanneer naar het aandeel van partijen op het gebied 

van keukenmeubilair in Europa wordt gekeken dan ligt hun gezamenlijke 

marktaandeel naar schatting eveneens rond de [10 20%].[2]

13. Wanneer gekeken zou worden naar de activiteiten van partijen op het 

gebied van vast interieurmeubilair, dan is het gezamenlijke marktaandeel van 

partijen geringer dan de hierboven genoemde aandelen op het gebied van 

enkel keukenmeubilair.

14. Indien de productie/verkoop van keukenmeubiliar zou worden 

onderverdeeld op basis van prijs/kwaliteit, dan zouden partijen enkel in het 

middenklasse-segment een overlap van hun activiteiten kennen. In dit 

middenklasse-segment hebben partijen, volgens hun eigen schatting, in zowel 

Nederland als Europa een marktaandeel dat de [10 20%] niet overschrijdt[3] 

en bovendien zijn er op de diverse segmenten voldoende concurrenten actief.

15. Gezien de overwegingen in de punten 12 tot en met 14, is er geen reden 

om aan te nemen dat als gevolg van onderhavige transactie een economische 

machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een 

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 

significante wijze wordt versterkt.

 



VI. NEVENRESTRICTIES

16. Partijen stellen dat een tweetal non-concurrentiebedingen, zoals 

opgenomen in artikel 9, leden 1 en 2 en in artikel 9, lid 3, van the Agreement, 

rechtstreeks samenhangen met de voorgenomen concentratie en hiervan een 

noodzakelijk onderdeel vormen.

17. Het non-concurrentiebeding, opgenomen in artikel 9, leden 1 en 2 van the 

Agreement, behelst een verplichting voor verkopers om zich gedurende de 

periode tot 31 december 2003 te onthouden van activiteiten terzake van de 

productie en distributie van keukens voor zover zulke activiteiten direct dan 

wel indirect zouden kunnen concurreren met dergelijke huidige activiteiten van 

de Poggenpohl Groep.

18. Partijen stellen zich op het standpunt dat dit concurrentiebeding tot doel 

heeft ervoor zorg te dragen dat kopers daadwerkelijk gebruik kunnen maken 

van de in de Poggenpohl Groep aanwezige goodwill en specifieke knowhow. 

Teneinde dit te garanderen is het van cruciaal belang dat de verkopers niet in 

concurrentie treden met de Poggenpohl Groep.

19. Het non-concurrentiebeding, opgenomen in artikel 9, lid 3 van the 

Agreement, behelst een verplichting voor verkopers om gedurende een periode 

van 2 jaar, te rekenen vanaf het moment van de Closing, geen van de 

personen genoemd in Bijlage 6.5.1. bij the Agreement in dienst te nemen of 

over indiensttreding met deze personen in onderhandeling te treden.

20. De koper van een onderneming zal tot op zekere hoogte beschermd 

dienen te worden tegen concurrerend handelen van de verkoper. De in punt 17 

genoemde clausule is aanvaardbaar omdat zij noodzakelijk kan worden 

geacht te waarborgen dat de volle waarde van de activiteiten die onderwerp 

zijn van de transactie, wordt overgedragen. De lange levensduur van de 

producten rechtvaardigt de duur van het beding. Het bereik van het beding 

dient beperkt te zijn tot direct met de activiteiten van de Poggenpohl Groep 

concurrende handelingen in het gebied waar de Poggenpohl Groep op het 

moment van overdracht actief is.

21. De in punt 19 genoemde clausule kan eveneens als rechtstreeks 

verbonden aan en noodzakelijk voor de verwezenlijking van de onderhavige 

concentratie worden beschouwd en worden aangemerkt als een 

nevenrestrictie bij de onderhavige concentratie, mits deze clausule wordt 

beperkt tot een verbod voor de verkopers om de in bijlage 6.5.1. bij the 

Agreement genoemde personeelsleden, voor zover deze beschikken over 

belangrijke know-how betreffende de ondernemingen van de Poggenpohl 

Groep, actief te werven.

 

VII. CONCLUSIE

22. Na onderzoek van deze melding is de directeur-generaal van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de 

gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de 

Mededingingswet geregelde concentratietoezicht. Hij heeft geen reden om 

aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische 

machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een 



daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 

significante wijze wordt belemmerd.

23. Gelet op het bovenstaande deelt de directeur-generaal van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van 

de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is 

vereist.

24. Gelet op de overwegingen in de punten 16 tot en met 21 is de directeur-

generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van oordeel dat, voor 

zover de in de punten 17 en 19 omschreven clausules een overeenkomst 

vormen als bedoeld in artikel 6 van de Mededingingswet, dat artikel ingevolge 

artikel 10 van de Mededingingswet, niet geldt voor deze overeenkomst, voor 

zover het bereik ervan beperkt is tot direct met de activiteiten van de 

Poggenpohl Groep concurrerende handelingen in het gebied waar de 

Poggenpohl Groep op het moment van overdracht actief is. Voor wat betreft 

het verbod tot indienstneming van personeel of om over een dergelijke 

indienstneming te onderhandelen geldt bovendien dat deze beperkt moet zijn 

tot het actief werven door de verkoper van deze personen voor zover zij 

beschikken over belangrijke know-how betreffende de Poggenpohl Groep. 

Datum: 1 augustus 2000

 

w.g. Drs. R.J.P. Jansen

Plv. directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is 

betrokken, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een 

gemotiveerd beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te 

Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam.

-------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Hierbij verwijzen partijen naar zaaknr. 1549/Stiho Baars & Bloemhoff, 

besluit van 25 november 1999.

* Vertrouwelijke gegevens zijn weggelaten of vervangen door een niet-

vertrouwelijke weergave.

[2] Zowel voor de omzetcijfers in Nederland als in Europa baseren partijen 

zich op eigen gegevens. Partijen hebben eveneens een rapport overgelegd []. 

De cijfers van partijen en die in het rapport wijken enigszins van elkaar af. [] 

Ook wanneer deze cijfers als uitgangspunt worden genomen, blijven de 

marktaandelen van partijen in dezelfde orde van grootte.

[3] Partijen baseren hun schatting op eigen gegevens, ondersteund door 

gegevens van [] en de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW) te Zeist.
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