PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2021/KOH/SKO/3/36

Bratislava, 21. júla 2021

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v správnom konaní
SK/0027/OK/2021 začatom dňa 18.06.2021 na základe oznámenia koncentrácie
podľa § 9 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene
a doplnení niektorých zákonov podnikateľom Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo
námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 prostredníctvom Allen & Overy
Bratislava, s.r.o., so sídlom Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava
rozhodol
na základe § 11 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že súhlasí s koncentráciou podľa § 7 ods.
1 písm. b) zákona č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene
a doplnení niektorých zákonov spočívajúcou v získaní nepriamej výlučnej kontroly
podnikateľa Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO:
00 686 930 nad podnikateľom IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o., so sídlom Mostová
2, 811 02 Bratislava, IČO: 36 745 804, a to na základe Zmluvy o kúpe obchodného
podielu zo dňa 07.05.2021 uzatvorenej medzi IMPULS-LEASING International GmbH,
Raiffeisen-IMPULS-Holding GmbH ako predávajúcimi a Tatra-Leasing, s.r.o.,
Eurolease RE Leasing, s.r.o. ako kupujúcimi a Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Aktiengesellschaft.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 18.06.2021 podaním zaevidovaným pod č. PMU/744/2021/OK3705/2021 od podnikateľa Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811
06 Bratislava, IČO: 00 686 930 (ďalej len „TB“ alebo „Oznamovateľ“),
prostredníctvom splnomocneného právneho zástupcu Allen & Overy Bratislava,

s.r.o., so sídlom Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava doručené
oznámenie koncentrácie (ďalej len „Oznámenie“) podľa § 9 ods. 1 zákona č.
187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“). Týmto podaním bolo začaté správne konanie
SK/0027/OK/2021 vo veci predmetnej koncentrácie. Nakoľko Oznámenie nebolo
podľa Vyhlášky Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 189/2021 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie úplné, úrad vyzval
Oznamovateľa na jeho doplnenie. Predmetné Oznámenie bolo doplnené dňa
24. 06.2021, a teda dňom 25.06.2021 začala plynúť lehota na vydanie rozhodnutia
podľa § 35 ods. 1 zákona.
2. Podľa Oznámenia koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly
podnikateľom TB (prostredníctvom dcérskej spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o., so
sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 31 326 552 (ďalej len „Tatra
Leasing“)) nad spoločnosťou IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o., so sídlom
Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 36 745 804 (ďalej len „IL“) a tým aj nad jej
dcérskou spoločnosťou IMPULS-LEASING Services s.r.o., so sídlom Mostová 2,
811 02 Bratislava, IČO: 44 426 682 (ďalej len „IL Services“), a to na základe
Zmluvy o kúpe obchodného podielu zo dňa 07.05.2021 uzatvorenej medzi
IMPULS-LEASING International GmbH, Raiffeisen-IMPULSE-Holding GmbH ako
predávajúcimi a Tatra-Leasing, s.r.o., Eurolease RE Leasing, s.r.o. ako kupujúcimi
a Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft.
3. Účastníkom predmetného správneho konania je podnikateľ TB a účastníkmi
koncentrácie sú podnikateľ TB ako nadobúdateľ kontroly a podnikateľ IL ako
nadobúdaná spoločnosť.
4. Podnikateľ TB je súčasťou skupiny Raiffeisen Bank International. Poskytuje
viacero typov bežných a termínovaných účtov, spotrebiteľské úvery a úvery na
bývanie, platobné karty, platobné služby, služby elektronického bankovníctva
a tiež rôzne druhy investičných produktov a služieb. Prostredníctvom dcérskej
spoločnosti Tatra-Leasing poskytuje nasledovné portfólio produktov: (i) finančný
lízing, (ii) operatívny lízing so službami na osobné a úžitkové vozidlá, (iii)
operatívny lízing účtovno-daňový podľa účtovných štandardov SAS a IFRS, (iv)
spotrebné úvery, (v) splátkový predaj a (vi) poistenie v čase financovania aj po
ukončení financovania. Ako však vyplýva z Oznámenia, Tatra-Leasing v praxi
poskytuje najmä finančný a operatívny lízing a spotrebiteľské úvery.
5. Podnikateľ IL je lízingová spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti financovania
hnuteľných predmetov, najmä osobných a úžitkových vozidiel, nákladných
vozidiel a ostatných prepravných prostriedkov, ako aj strojov a zariadení
rozličného zamerania. IL konkrétne poskytuje finančný a operatívny lízing,
spotrebné úvery, splátkový predaj, spotrebiteľské úvery a poistenie v čase
financovania aj po ukončení financovania. Prostredníctvom svojej dcérskej
spoločnosti IL Services je podnikateľ IL činný najmä v oblasti sprostredkovania
poistenia alebo zaistenia a vykonávania činnosti poisťovacieho agenta.
6. Z vyššie uvedeného vyplýva, že aktivity účastníkov koncentrácie sa tovarovo
prekrývajú v oblasti poskytovania finančného lízingu, operatívneho lízingu
a v oblasti spotrebného a spotrebiteľského úveru a splátkového predaja.
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7. Účastníci koncentrácie v Oznámení uviedli, že tovarový trh by mohol byť
zadefinovaný ako trh poskytovania lízingových služieb na účely financovania
hnuteľných a nehnuteľných predmetov lízingu, pričom do tohto trhu spadajú podľa
Oznámenia všetky typy financovania, kde boli identifikované horizontálne prekryvy
aktivít účastníkov koncentrácie. Z rozhodovacej praxe Európskej komisie vyplýva 1,
že by bolo možné uvažovať o užšej segmentácii trhu, a to samostatne trh
poskytovania finančného lízingu; trh poskytovania operatívneho lízingu a trh
bankových služieb, kam by spadalo poskytovanie spotrebných a spotrebiteľských
úverov a splátkový predaj. Oznamovateľ predložil v Oznámení dáta ako pre širšiu
definíciu tovarového trhu, tak aj pre užšiu definíciu tovarových trhov.
Priestorový trh bol Oznamovateľom zadefinovaný ako územie Slovenskej
republiky.
8. Úrad z predložených podkladov a informácií zistil, že po uskutočnení predmetnej
koncentrácie spoločný podiel účastníkov koncentrácie nedosahuje úroveň
ovplyvnených trhov, a to ani v jednej z alternatív definície tovarového trhu
uvedených vyššie. Taktiež úrad zobral do úvahy počet a charakter konkurentov
pôsobiacich na predmetných trhoch, pričom Oznamovateľ za najväčších
konkurentov označil spoločnosti ČSOB Leasing, a.s., VÚB Leasing, a.s.
a UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
9. S ohľadom na uvedené a vychádzajúc aj z podkladov a informácií predložených
v Oznámení, otázka presného zadefinovania tovarového relevantného trhu môže
zostať otvorená, nakoľko predmetná koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy
z hľadiska jej horizontálneho posúdenia.
10. Z Oznámenia ďalej vyplýva, že pri lízingových spoločnostiach, ktoré sú súčasťou
bankovej skupiny, je typické, že medzi nimi a bankou funguje tzv. cross-selling,
kde banka (spravidla patriaca do rovnakej ekonomickej skupiny ako lízingová
spoločnosť) sprostredkováva zákazníkov pre lízingové spoločnosti. Ide teda
o určitý typ vertikálneho vzťahu, kde pôsobia aj pred koncentráciou obaja účastníci
koncentrácie. Tento mechanizmus je typický pre mnohých podnikateľov na trhu,
ktoré nad sebou majú materskú spoločnosť v postavení banky.
11. Vzhľadom na skutočnosť, že koncentráciou vo vzťahu k účastníkom koncentrácie
nedochádza k významnej zmene, nebolo potrebné sa podrobnejšie zaoberať
predmetným vertikálnym vzťahom a úrad dospel k záveru, že toto vertikálne
prepojenie nevzbudzuje súťažné obavy.
12. Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že
posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona, nakoľko značne
nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo
posilnenia dominantného postavenia a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku
tohto rozhodnutia.

Napr. rozhodnutia EK – M.8309 – VOLVO CAR CORPORATION/FIRST RENT a CAR z 26.07.2017;
M.5568 – VOLKSWAGEN/FLEET INVESTMENTS/LEASEPLAN CORPORATION JV z 19.08.2009.
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Poučenie:
Podľa § 27 ods. 1 zákona č.187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), v spojení s § 61 ods. 1 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“), proti tomuto rozhodnutiu môže byť podaný rozklad
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií, Drieňová 24,
826 03 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. O rozklade podľa §14 ods.1
zákona rozhoduje Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Podľa § 61
ods. 1 správneho poriadku včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie
je preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho
súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

(elektronický podpis)
Ing. Boris Gregor
podpredseda
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručí:
Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
Eurovea Central 1
Pribinova 4
811 09 Bratislava
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