
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

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

Zaaknummer 2144/ UTC - Specialty Equipment Companies 

 

I. MELDING

1. Op 24 oktober 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 United Technologies Corporation voornemens is 

zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de 

Mededingingswet, over de activiteiten van Specialty Equipment Companies, 

Inc. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 210 van 30 

oktober 2000. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn 

geen zienswijzen van derden naar voren gebracht.

 

II. PARTIJEN

2. United Technologies Corporation (hierna: UTC) is een vennootschap 

opgericht naar het recht van de staat Delaware, Verenigde Staten van 

Amerika.

3. UTC is via de volgende dochterondernemingen actief op het gebied van de 

productie en verkoop van industrile materialen en systemen: Otis (liften, 

roltrappen, lopende banden en shuttle systemen), Pratt & Whitney (vliegtuig- 

en raketmotoren en voortstuwingssystemen voor de ruimtevaart), UTC Flight 

Systems (vluchtcontrolesystemen en propellers), Carrier (koelsystemen voor 

commercieel, industrieel en vervoersgebruik, verwarming, ventilatie- en 

airconditioningsystemen voor huishoudelijke en bedrijfsmatige toepassingen) 

en Turbo Power and Marine (industrile gasturbines).

4. Specialty Equipment Companies, Inc. (hierna: Specialty Equipment) is een 

vennootschap opgericht naar het recht van de staat Delaware, Verenigde 

Staten van Amerika.

5. Specialty Equipment is actief op het gebied van de ontwikkeling, productie 

en verkoop van een breed scala van technisch hoogwaardige commercile en 

institutionele apparatuur, zoals koelinstallaties voor commercieel gebruik, 

apparaten voor ijs en shakes, koffie- en thee-installaties, kooktoestellen en 

verhittingsapparatuur, hetelucht-handdrogers en haardrogers. 

 

III. DE GEMELDE OPERATIE



6. De gemelde operatie betreft een openbaar aanbod op alle uitstaande 

aandelen Specialty Equipment door UTC en berust op een Agreement and 

Plan of Merger d.d. 14 oktober 2000.

 

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

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

van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 6, omschreven transactie 

leidt er toe dat UTC uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Specialty 

Equipment.

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

Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn UTC en Specialty 

Equipment.

9. 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)

10. UTC via haar Carrier-divisie en Specialty Equipment zijn beide actief in de 

productie en verkoop van koelvitrines. Koelvitrines zijn gekoelde apparaten die 

gebruikers, zoals supermarkten, de mogelijkheid bieden om frisdranken, 

verschillende soorten etens- en drankwaren, wijn en ijsproducten op een 

zichtbare manier aan het publiek uit te stallen terwijl de koopwaar gekoeld 

blijft.

11. Alhoewel er specifieke vraag is van gebruikers voor bepaalde soorten 

koelvitrines, afhankelijk van het voorziene gebruik, stelt UTC zich op het 

standpunt dat de verschillende soorten koelvitrines tot dezelfde productmarkt 

behoren, aangezien de producenten op dezelfde productielijn koelvitrines in 

verschillende vormen en maten en voor verschillende koopwaar en gebruikers 

kunnen produceren en producenten hun productiebeleid zonder veel 

investeringen en tijdverlies kunnen aanpassen. Dit is in het kader van een 

eerder besluit[1] bevestigd door concurrenten.

12. De commercile koelsystemenindustrie kent volgens partijen een grote 

verscheidenheid aan productcategorien. UTC en Specialty Equipment zijn 

actief in verschillende segmenten van deze industrie. UTC concentreert zich 

op de productie en verkoop van remote koelvitrines, terwijl Specialty 

Equipment uitsluitend plug-in koelvitrines produceert en verkoopt. Remote 

koelvitrines zijn grote koelapparaten of vriezers die voornamelijk in 

supermarkten worden gebruikt om grote hoeveelheden vlees, vis, melk en 

diepvriesproducten op een zichtbare manier aan het publiek uit te stallen 

terwijl de koopwaar gekoeld blijft. Plug-in koelvitrines zijn losstaande 



apparaten die lijken op koelkasten voor consumenten die voornamelijk worden 

gebruikt om frisdranken en andere levensmiddelen koel te houden.

13. Plug-in koelvitrines kunnen volgens partijen worden onderscheiden in drie 

subsegmenten, namelijk (i) plug-in koelvitrines voor frisdranken en bier; (ii) 

horizontale en verticale plug-in koelvitrines; en (iii) speciale koelvitrines. Het 

subsegment voor plug-in koelvitrines voor frisdranken en bier is het enige 

segment waar overlap bestaat tussen de activiteiten van partijen.

14. Hoewel er aanwijzingen zijn dat de markt voor de productie en verkoop van 

koelvitrines niet nader onderscheiden hoeft te worden naar verschillende 

soorten koelvitrines[2], kan voor de beoordeling van de onderhavige zaak in 

het midden blijven of uitgegaan dient te worden van een markt voor de 

productie en verkoop van koelvitrines of van een afzonderlijke markt voor de 

productie en verkoop van plug-in koelvitrines, omdat de materile beoordeling 

hierdoor niet wordt benvloed (zie de punten 17 tot en met 19). Tevens kan voor 

de beoordeling van de onderhavige zaak in het midden blijven of de (eventuele) 

markt voor de productie en verkoop van plug-in koelvitrines nader 

gesegmenteerd moet worden, omdat de materile beoordeling hierdoor niet 

wordt benvloed (zie de punten 17 tot en met 19).

Relevante geografische markt(en)

15. UTC stelt zich op het standpunt dat de markt(en) voor de productie en 

verkoop van commercile koelsystemen de Europese Economische Ruimte 

(hierna: EER) omvat(ten). Ten eerste worden volgens partijen koelvitrines door 

heel Europa geproduceerd en verkocht en zijn deze koelvitrines niet specifiek 

voor een bepaald land. De grensoverschrijdende handel wordt volgens partijen 

niet belemmerd door verschillende nationale wetgevingen of voorschriften. Er 

zijn geen nationaal gedefinieerde goedkeuringsprocedures voor de 

verschillende componenten die de tussenstaatse handel belemmeren. Ten 

tweede stellen partijen dat een aantal verkopers actief is door heel Europa - in 

sommige gevallen met lokale vestigingen - en kunnen de koelvitrines 

gemakkelijk en tegen lage kosten worden getransporteerd.[3]

16. In het onderhavige geval kan in het midden blijven of de markt voor de 

productie en verkoop van koelvitrines of de markt(en) voor de productie en 

verkoop van plug-in koelvitrines in geografische zin beperkt is/zijn tot 

Nederland of dat deze markt(en) ruimer is/zijn, in de zin dat de EER de 

relevante geografische markt is, omdat de materile beoordeling hierdoor niet 

wordt benvloed (zie de punten 17 tot en met 19).

B. Gevolgen van de concentratie

17. Indien Nederland de relevante geografische markt is, is het marktaandeel 

van UTC en Specialty Equipment op de markt voor de productie en verkoop 

van koelvitrines respectievelijk [30-40]% en [0-10]% (gezamenlijk: [30-40]%). 

Op een Nederlandse markt voor de productie en verkoop van plug-in 

koelvitrines is het marktaandeel van UTC en Specialty Equipment 

respectievelijk [10-20]% en [0-10]% (gezamenlijk: [10-20]%). Bij de nauwst 

mogelijke productmarktafbakening, te weten de markt voor de productie en 

verkoop van plug-in koelvitrines voor frisdranken en bier, is het gezamenlijke 

marktaandeel van partijen [0-10]%. 

18. Indien wordt uitgegaan van een EER-markt voor koelvitrines is het 



gezamenlijke marktaandeel van UTC en Specialty Equipment bij alle 

mogelijke productmarktafbakeningen niet groter dan [0-10]%. 

19. Gelet op het bovenstaande is er geen reden om aan te nemen dat als 

gevolg van de voorgenomen 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.

 

VI. CONCLUSIE

20. 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.

21. 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.

Datum: 9 november 2000

 

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit, 

voor deze:

w.g. Mr. M.G. Esteruelas Berlinguer

Wnd. plv. hoofd Concentratiecontrole

 

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] Besluit met zaaknr. 1693/United Technologies Corporation Electrolux, 

besluit van 12 januari 2000, punt 12.

[2] Zie het besluit met zaaknr. 1693/United Technologies Corporation 

Electrolux, reeds aangehaald.



[3] Zie het besluit met zaaknr. 1693/United Technologies Corporation 

Electrolux, reeds aangehaald, punt 17.
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