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 Aan de aanmeldende partijen: 
 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

Betreft: Zaak COMP/M.6979 - DSM R&D SOLUTIONS/ MAASTRICHT UMC-
HOLDING/ DEVICE COMPANY JV 
Besluit van de Commissie overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van 
Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad1 

1. Op 05.09.2013 heeft de Europese Commissie een aanmelding ontvangen van een 
voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van de concentratieverordening waarin is 
meegedeeld dat DSM R&D Solutions B.V. ("DSM R&D Solutions", Nederland), die deel 
uitmaakt van het concern Koninklijke DSM N.V. ("DSM", Nederland), en Maastricht UMC-
Holding B.V. ("Maastricht UMC-Holding", Nederland) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), 
van de concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Device 
Company B.V. ("Device Company JV", Nederland) door de verwerving van aandelen in een 
nieuw opgerichte gemeenschappelijke onderneming2. 

                                                 

1 PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 ("de concentratieverordening").  Met ingang van 1 december 2009 werden 
bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ("VWEU") een aantal wijzigingen 
ingevoerd, zoals de vervanging van "Gemeenschap" door "Unie" en van "gemeenschappelijke markt" door 
"interne markt". In dit besluit wordt de terminologie van het VWEU gebruikt. 

2  Bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie C 263, 12.09.2013, blz.11 
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2. De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn: 

 - DSM: menselijke en dierlijke voeding, farmaceutische producten, hoogwaardige 
materialen en industriële chemicaliën; 

 - Maastricht UMC-Holding: holding en oprichter van juridische entiteiten met het 
oog op de commercialisering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 
gezondheid, voeding en materialen; 

 - Device Company JV: productie en verkoop van mobiele infraroodapparatuur voor 
de meting van bestanddelen in farmaceutische producten, verdovende middelen en 
eventueel andere producten als alternatief voor laboratoriumonderzoek. 

3. Na onderzoek van de aanmelding is de Europese Commissie tot de conclusie gekomen dat 
de aangemelde transactie onder de toepassing valt van de concentratieverordening en van 
punt 5 a) van de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure 
voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 
van de Raad3. 

4. Om de redenen die in de mededeling betreffende een vereenvoudigde procedure zijn 
uiteengezet, heeft de Europese Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de 
voorgenomen transactie en deze verenigbaar te verklaren met de interne markt en met de 
EER-Overeenkomst. Dit besluit is vastgesteld op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de 
concentratieverordening. 

Voor de Commissie 
(getekend) 
Alexander ITALIANER  
Directeur-generaal 

                                                 

3  PB  C 56 van 5.3.2005, blz 32. 
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