PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2014/FK/3/1/025

Bratislava, 28. augusta 2014

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0017/OK/2014 začatom dňa 01.08.2014 na základe oznámenia koncentrácie
podnikateľa MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à.r.l., so sídlom 46 Place Guillaume II,
L-1648 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo prostredníctvom splnomocneného
právneho zástupcu ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o., so sídlom Štúrova 4, 811 02
Bratislava, v mene ktorého koná Mgr. Tomáš Maretta
rozhodol
na základe § 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov tak, že s ú h l a s í
s koncentráciou podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane
hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej
správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov spočívajúcou v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa MEIF 4
Luxembourg C Holdings S.à.r.l., so sídlom 46 Place Guillaume II, L-1648 Luxemburg,
Luxemburské veľkovojvodstvo nad podnikateľom Towercom, a.s., so sídlom Cesta
na Kamzík 14, 831 01 Bratislava na základe Zmluvy o predaji a kúpe akcií
spoločnosti Towercom, a.s. uzavretej dňa 24.07.2014 medzi podnikateľom
HAMPDEN INVESTMENTS LIMITED so sídlom 82 St. John Street, Londýn EC1M 4
JN, Veľká Británia ako predávajúcim a spoločnosťou ST Networks Holdings S.à.r.l.,
so sídlom 46 Place Guillaume II, L-1648 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo
ako kupujúcim.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 01.08.2014 listom zaevidovaným pod číslom 2013/2014 od
podnikateľa MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à.r.l., so sídlom 46 Place
Guillaume II, L-1648 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo (ďalej len „MEIF

4 Luxembourg“ alebo len „Oznamovateľ“) prostredníctvom jeho splnomocneného
právneho zástupcu ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o., Štúrova 4, 811 02 Bratislava,
v mene ktorého koná Mgr. Tomáš Maretta (ďalej len „právny zástupca“) doručené
oznámenie koncentrácie (ďalej len „Oznámenie koncentrácie“) podľa § 10 ods. 7
zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení
zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a
ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
2. Týmto podaním bolo začaté správne konanie vo veci predmetnej koncentrácie
vedené pod číslom SK 0017/OK/2014 a v súlade so znením § 11 ods. 1 zákona
začala plynúť lehota na vydanie rozhodnutia. Dňa 12.08.2014 bolo listom
zaevidovaným pod číslom 2080/2014 doručené spresnenie informácií uvedených
v Oznámení koncentrácie.
3. Oznámenie koncentrácie bolo predložené podľa vzoru oznámenia koncentrácie,
ktorý je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky úradu č. 170/2014 Z. z., ktorou sa
ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie (ďalej len „vyhláška“). Úrad z
predložených informácií a podkladov zistil, že v predmetnom prípade bola
splnená podmienka stanovená v § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky na zúženie rozsahu
podkladov predkladaných informácií a podkladov podľa § 10 ods. 9 zákona a teda
na oznámenie koncentrácie formou zjednodušeného oznámenia podľa vzoru,
ktorý je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky. Zároveň úrad zistil, že boli predložené
všetky náležitosti a podklady stanovené vyhláškou.
4. Podľa Oznámenia koncentrácie spočíva koncentrácia v získaní nepriamej výlučnej
kontroly podnikateľa MEIF 4 Luxembourg nad podnikateľom Towercom, a.s., so
sídlom Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava (ďalej len „Towercom“) a tým aj
nad jeho dcérskymi spoločnosťami, na základe právneho titulu, ako je uvedené vo
výroku rozhodnutia. Úrad z Oznámenia koncentrácie zistil, že ide o koncentráciu
podľa § 9 ods. 1 písm. b), ktorá podlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1 písm.
b) bod 2 zákona.
5. Účastníkom konania v prípade predmetnej koncentrácie je podnikateľ MEIF 4
Luxembourg. Účastníkmi koncentrácie sú podnikateľ MEIF 4 Luxembourg na
strane nadobúdateľa kontroly a Towercom na strane nadobúdaného subjektu.
6. Oznamovateľ je podľa Oznámenia koncentrácie spoločne vlastnený dvoma
paralelnými investičnými nástrojmi Macquarie European Infrastracture Fund 4 LP a
Macquarie European Infrastracture Fund 4 FCPI, ktoré spoločne tvoria
veľkoobchodný investičný fond Macquarie European Infrastracture Fund 4 (ďalej
len „MEIF 4“). Investičným manažérom MEIF 4 je spoločnosť Macquarie
Infrastructure & Real Assets (Europe) Ltd. (ďalej ako „MIRAEL“), ktorá je 100%
dcérskou spoločnosťou Macquarie Group Ltd., ako materskej spoločnosti skupiny
Macquarie Group. Podľa Oznámenia koncentrácie, MEIF 4, resp. Oznamovateľ
patria do podnikateľského zoskupenia Macquarie Group Ltd.
Skupina Macquarie Group je globálnym špecialistom na finančné služby,
s osobitými skúsenosťami v oblasti prírodných zdrojov, komodít, energie, finančných
inštitúcií, infraštruktúry a nehnuteľností, koná v mene svojich klientov,
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z priestorového hľadiska pôsobí celosvetovo. Jednotlivé podnikania fungujú v rámci
operačných skupín Macquarie Group.
Oznamovateľ, ako ani žiadna zo spoločností patriacich do Macquarie Group ,ani
žiaden z investičných fondov (vrátane MEIF 4), ktoré spravuje, nemajú žiadne
aktivity a žiadny obrat na trhoch v Slovenskej republike.
Z investičných fondov a ich portfóliových spoločností, uvedených v oznámení
koncentrácie, spravovaných MIRAEL sú mimo územia Slovenskej republiky niektoré
spoločnosti aktívne v určitých segmentoch, v ktorých je spoločnosť Towercom
aktívna na Slovensku, z najbližších geograficky ide o spoločnosť České
Radiokomunikace, a.s., ako poskytovateľa vysielacej a telekomunikačnej vežovej
infraštruktúry v Českej republike.
7. Podnikateľ Towercom priamo alebo nepriamo kontroluje nasledovné spoločnosti:
spoločnosť Towerhome, a.s., Slovenská republika,
ANTENA PLUS, a.s.,
Slovenská republika, TELECOM CORP, a.s., Slovenská republika, Towercom
ČR, a.s., Česká republika (ďalej len „skupina Towercom“). Spoločnosti skupiny
Towercom pôsobia v oblasti troch hlavných segmentov, a to vysielacie služby,
služby v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry a služby v oblasti prenosu dát.
Vychádzajúc z týchto činností, možno podľa Oznámenia koncentrácie vo
všeobecnosti tovarovo vymedziť trhy, na ktorých pôsobí skupina Towercom
v Slovenskej republike ako:
(i)
Prenos rozhlasového a TV vysielania koncovým užívateľom. Podnikateľ
Towercom v rámci tohto segmentu pôsobí najmä na trhu infraštruktúry,
pokiaľ ide o rozhlasové a televízne terestriálne vysielanie. V rámci
rozhlasového vysielania je celoplošným poskytovateľom služieb v oblasti
infraštruktúry, rovnako ako v segmente televízneho terestriálneho
vysielania, kde prevádzkuje štyri celoplošné multiplexy, okrem toho v rámci
tohto segmentu poskytuje konzultácie, frekvenčné plánovanie, riešenia na
mieru, dohľad a údržbu, zabezpečuje mobilné prenosy umožnujúce živé
vysielania podujatí. Prostredníctvom dcérskej spoločnosti Towerhome, a.s.
poskytuje službu platenej televízie pod názvom Plustelka. Na tento trh
možno podľa oznamovateľa zaradiť tiež služby satelitného uplinku a s tým
súvisiace služby, kde Towercom pôsobí predovšetkým ako poskytovateľ
satelitných koncových riešení pre televíznych a rozhlasových vysielateľov
a poskytuje uplinkové služby prostredníctvom svojej siete satelitnej
infraštruktúry a súvisiace služby.
(ii)
Poskytovanie elektronickej komunikačnej infraštruktúry iným subjektom,
ktoré pôsobia v sektore elektronických komunikácií. Podnikateľ Towercom
je poskytovateľom bezdrôtovej vežovej infraštruktúry na Slovensku,
ponúka služby hlavne operátorom mobilnej siete a iným používateľom
súkromného mobilného rádia, zameriava sa na pasívnu infraštruktúru, t.j.
hosting zariadení tretích strán, montážne služby a údržbárske služby
a prebiehajúcu správu. Poskytuje tiež služby ako datacentrum.
(iii)
Dátové služby. Podnikateľ Towercom poskytuje služby prenosu dát
a prenájmu dátových okruhov napr. pre satelitných, verejnoprávnych
a komerčných vysielateľov.
Priestorovo sú podľa Oznámenia koncentrácie predmetné trhy definované
národne.
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8. Presnú identifikácie tovarových a priestorových relevantných trhov, na ktorých
pôsobia účastníci koncentrácie ponecháva úrad otvorenú, nakoľko v tomto
prípade nebolo identifikované žiadne horizontálne ani vertikálne prekrytie medzi
aktivitami účastníkov koncentrácie v Slovenskej republike a úrad dospel
k záveru, že predmetná koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy z hľadiska ako
horizontálneho, tak vertikálneho posúdenia.
Záver
9. Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru,
že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom
trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
10. Z predložených informácií a podkladov v Oznámení koncentrácie úrad zistil, že
nie je dôvod na vydanie rozhodnutia s odôvodnením v plnom rozsahu.
11. Na základe vyššie uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Podľa § 34 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu
môže byť podaný rozklad Rade Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
prostredníctvom Protimonopolného úradu, odboru koncentrácií, Drieňová 24,
826 03 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Podľa § 61 ods. 1 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom
podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

JUDr. Radoslav Tóth
podpredseda
Protimonopolného radu Slovenskej republiky
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Rozhodnutie sa doručuje:
ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o.
Mgr. Tomáš Maretta
Štúrova 4
811 02 Bratislava
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