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WANG/OLSY, zaaknr. 93, 11-3-1998 (Stcrt. 49), art. 27 onder

b Mw

Wang Laboratories Inc. (‘Wang’) is voornemens Oli-
vetti Solutions S.p.A. (‘OLSY’), een dochteronderneming
van Ing. C. Olivetti S.p.A., over te nemen door middel van
overdracht van alle uitstaande aandelen Olsy. Beide partij-
en houden zich bezig op het gebied van IT-dienstverlening.

Interessant aan deze zaak is dat de d-g NMa zich uit-
laat over een concurrentiebeding en een leveringsovereen-
komst die door partijen worden aangeduid als nevenres-
tricties rechtstreeks verband houdende met en noodzakelijk
voor de gemelde concentratie.

De d-g NMa merkt op dat het concurrentiebeding
waarborgt dat de waarde van de door Wang verworven
activa (zoals klantenkring en knowhow) ten volle aan
Wang worden overgedragen. Daarbij neemt de d-g NMa
aan dat Wang tot op zekere hoogte beschermd dient te zijn
tegen concurrerend handelen van Olivetti. Wel vindt de d-g
NMa dat het concurrentieverbod in tijd beperkt dient te
worden tot een periode van drie jaar. Deze periode is geba-
seerd op ervaringsregels in de IT-dienstensector op grond
waarvan kan worden aangenomen dat de huidige know-
how in ieder geval over drie jaar verouderd is.

Op grond van de leveringsovereenkomst verleent Oli-
vetti aan Olsy de status van (‘preferred supplier’) voor een
aantal diensten die door Olsy binnen het Olivetti-concern
worden verricht. De d-g NMa oordeelt dat teneinde onder
redelijke omstandigheden de splitsing van het economisch
geheel van de verkoper Olivetti en de overdracht van de
Olivetti onderneming Olsy aan de koper Wang mogelijk te
maken het in casu nodig is dat gedurende een overgangs-
periode overeenkomstige banden in stand worden gehou-
den tussen Olivetti en Wang in haar hoedanigheid als koper
van Olsy. Ook hier wordt een periode van drie jaar aan-
vaard omdat met een dergelijke periode de continuïteit van
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de bevoorrading met IT -diensten en de afzetmogelijkhe-
den van Olsy verzekerd worden. 
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