PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE

Číslo: 2015/FH/3/1/007

Bratislava, 27. február 2015

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v správnom konaní
č. 0004/OK/2015 začatom dňa 12.02.2015 na základe oznámenia 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 podnikateľom
Wessels + Müller SE so sídlom na Pagenstecherstrasse 121, 49090 Osnabrück,
Nemecko, prostredníctvom substitučne splnomocneného zástupcu spoločnosti
Advokátska kancelária Zuzana Turayová, s.r.o. so sídlom na Hviezdoslavovom nám.
13, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zastúpenej jej konateľkou JUDr.
Zuzanou Hodoňovou

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 priamej výlučnej kontroly podnikateľa
Wessels + Müller SE so sídlom na Pagenstecherstrasse 121, 49090 Osnabrück,
Nemecko, nad podnikateľom TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE, so sídlom na

Kesselstrasse 23, 70327 Stuttgart, Nemecko na základe Zmluvy o kúpe akcií
uzatvorenej dňa 25.11.2014 medzi podnikateľmi Trost Verwaltungsgesellschaft
m.b.H. so sídlom na Hietzinger Kai 133/TOP201, 1130 Viedeň, Rakúsko a CORO
Invest GmbH so sídlom na Langenhorner Chaussee 384, 22419 Hamburg, Nemecko
na strane predávajúcich a Wessels + Müller SE so sídlom na Pagenstecherstrasse
121, 49090 Osnabrück, Nemecko na strane kupujúceho.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 12.02.2015 listom zaevidovaným pod č. 624/2015 od
podnikateľa Wessels + Müller SE so sídlom na Pagenstecherstrasse 121,
49090 Osnabrück, Nemecko (ďalej len „WM“ alebo „Oznamovateľ“)
prostredníctvom splnomocneného právneho zástupcu spoločnosti Kinstellar,
s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika, ktorá dňa 07.01.2015 substitučne splnomocnila spoločnosť
Advokátska kancelária Zuzana Turayová, s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo nám.
13, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zastúpenú jej konateľkou JUDr.
Zuzanou Hodoňovou (ďalej len „právny zástupca“) doručené oznámenie
koncentrácie
(ďalej
len
„Oznámenie“)
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 0004/OK/2015 a v súlade so znením § 11 ods. 1 zákona
začala dňa 13.02.2015 plynúť lehota 25 pracovných dní na vydanie
rozhodnutia.
3. Oznámenie 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
podkladov a informácií zistil, že Oznámenie obsahovalo všetky náležitosti
stanovené vyhláškou. Úrad zároveň vyhovel odôvodnenej žiadosti
Oznamovateľa podľa § 10 ods. 9 zákona o zúženie rozsahu požadovaných
podkladov.
4. Podľa oznámenia navrhovaná koncentrácia spočíva v získaní priamej výlučnej
kontroly podnikateľa WM nad podnikateľom TROST AUTO SERVICE TECHNIK
SE (ďalej len „Trost“). K získaniu priamej výlučnej kontroly dôjde na základe
Zmluvy o kúpe akcií uzatvorenej dňa 25.11.2014. V prípade predmetnej
koncentrácie spoločnosť WM získa 100 % akcií spoločnosti Trost, čím získa
priamu výlučnú kontrolu nad spoločnosťou Trost a zároveň nadobudne aj
kontrolu nad spoločnosťami v portfóliu tohto podnikateľa.
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5. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v Oznámení sa v prípade predmetnej
transakcie jedná o koncentráciu podľa § 9 ods.1 písm. b) zákona, ktorá
podlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona.
6. V predmetnej transakcii je účastníkom konania spoločnosť WM. Účastníkmi
tejto koncentrácie sú spoločnosť WM ako nadobúdateľ kontroly a spoločnosť,
nad ktorou má byť predmetnou koncentráciou nadobudnutá priama výlučná
kontrola, t.j. Trost.
7. Podľa Oznámenia je spoločnosť WM 100 % dcérskou spoločnosťou spoločnosti
HHM Verwaltungs – und Beteiligungs GmbH, so sídlom na Pagenstecherstraβe
121, 49090 Osnabrück, Nemecko (ďalej len „HHM“). HHM je čisto holdingová
spoločnosť. Fyzické osoby Bastian Müller a Nina Greiner vlastnia každý 47 %
podiel v spoločnosti HHM, pričom Hans Heiner Müller vlastní 6 % podiel v HHM.
8. Skupina WM pôsobí v oblasti veľkoobchodného predaja náhradných dielov
a príslušenstva pre osobné automobily a úžitkové vozidlá, ako aj v oblasti
predaja zariadení a materiálov pre opravovne. Okrem uvedeného poskytuje
doplnkové služby súvisiace s oblasťou komunikácie, organizácie a technológií.
Okrem Nemecka pôsobí Skupina WM prostredníctvom dcérskych spoločností
v USA, Rakúsku a Holandsku. Skupina WM v Slovenskej republike nemá
žiadnu dcérsku spoločnosť, na území Slovenskej republiky pôsobí len
v minimálnom rozsahu a obrat v Slovenskej republike dosahuje len
prostredníctvom ostatných spoločností v Skupine.
9. Podľa predložených podkladov a informácií spoločnosť Trost je v súčasnosti
vlastnená dvoma spoločnosťami (predávajúci v predmetnej transakcii) –
spoločnosť TROST Verwaltungsgesellschaft m.b.H. so sídlom na Hietzinger
Kai 133/TOP201, 1130 Viedeň, Rakúsko a spoločnosť CORO Invest GmbH so
sídlom na Langenhorner Chaussee 384, 22419 Hamburg, Nemecko.
10. Z Oznámenia ďalej vyplýva, že spoločnosť Trost a spoločnosti v jej portfóliu
pôsobia v oblasti veľkoobchodného predaja náhradných dielov a príslušenstva
pre osobné automobily a úžitkové vozidlá, ako aj v oblasti predaja zariadení
a materiálov pre opravovne. Okrem uvedeného poskytujú pre opravovne
doplnkové služby súvisiace s oblasťou komunikácie, organizácie a technológií.
Skupina Trost pôsobí v Slovenskej republike prostredníctvom spoločnosti
TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o. (ďalej len „Trost Slovensko“), v ktorej
vlastní spoločnosť Trost 100 % akcií. Okrem Slovenskej republiky pôsobí
Skupina Trost aj v Nemecku, Rakúsku, Rumunsku, Českej republike a na
Ukrajine.
11. Z informácií uvedených v Oznámení koncentrácie vyplýva, že účastníci
koncentrácie sa z hľadiska horizontálneho prekrývajú na Slovensku len
minimálne, nakoľko Skupina WM pôsobí na trhu v Slovenskej republike len
v malom rozsahu. Čo sa týka vertikálnych vzťahov, spoločnosť Fuchs+Sanders
GmbH & Co.KG (ďalej len „F+S“) ako dcérska spoločnosť WM, okrem iného
dodáva skrutky aj veľkoobchodným predajcom, ktorí pôsobia v oblasti dielov pre
osobné motorové a komerčné vozidlá. Hlavní odberatelia spoločnosti F+S sú
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podnikatelia,
pôsobiaci
v oblasti
[............................................................
...........................................................................]1.
12. Vychádzajúc z vyššie uvedeného úrad dospel k záveru, že posudzovaná
koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy, a to z hľadiska horizontálneho
prekrytia, aj vertikálneho prepojenia.
Záver
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že
posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantných trhoch,
najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
Z predložených informácií a podkladov v Oznámení koncentrácie úrad zistil, že nie je
dôvod na vydanie rozhodnutia s odôvodnením v plnom rozsahu.
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 úradu Slovenskej republiky
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Obchodné tajomstvo oznamovateľa
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Rozhodnutie sa doručuje:
Kinstellar, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 13
811 02 Bratislava
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