PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE

Číslo: 2016/FK/3/1/038

Bratislava, 13. júla 2016

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0016/OK/2016 začatom dňa 01.07.2016 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 CEE
Transport Holding B.V., so sídlom Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM
Amsterdam, Holandsko prostredníctvom splnomocneného právneho zástupcu JUDr.
Iva Jandu, PhD., advokáta so sídlom Na Příkope 14, Praha, Česká republika

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, že súhlasí
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 CEE Transport
Holding B.V., so sídlom Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam,
Holandsko nad podnikateľom WABERER´S International NyRt., so sídlom Nagykőrösi
utca 351, 1239 Budapešť, Maďarsko na základe Zmluvy o kúpe akcií zo dňa
28.12.2015 medzi spoločnosťami W-NEW HOLDING Kft., Budapešť, Maďarsko, VKH
VAGYONKEZELÖ Kft., Budapešť, Maďarsko a WHV-INVEST Kft., Budapešť, Maďarsko
ako predávajúcimi a CEE Transport Holding B.V., so sídlom Herikerbergweg 238, Luna
ArenA, 1101 CM Amsterdam, Holandsko ako kupujúcim.

Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len „úrad“)
bolo dňa 01.07.2016 listom zaevidovaným pod číslom 3400/2016 od podnikateľa
CEE Transport Holding B.V., so sídlom Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM
Amsterdam, Holandsko (ďalej len „CEE Transport“) prostredníctvom právneho
zástupcu JUDr. Iva Jandu, PhD., advokáta so sídlom Na Příkope 14, Praha, Česká
republika na základe plnej moci zo dňa 30.06.2016 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. Úrad zistil, že v predmetnom prípade bola splnená podmienka na oznámenie
koncentrácie formou zjednodušeného oznámenia. Uvedeným podaním bolo dňa
01.07.2016 začaté správne konanie vo veci predmetnej koncentrácie vedené pod
číslom SK 0016/OK/2016 a v súlade so znením § 11 ods. 1 zákona začala dňa
04.07.2016 plynúť lehota na vydanie rozhodnutia.
3. Predmetná koncentrácia podlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1 písm. b) bod 2
zákona.
4. Účastníkom správneho konania, ako aj účastníkom koncentrácie na strane
nadobúdateľa v prípade predmetnej koncentrácie je podnikateľ CEE Transport,
ktorý získava priamu výlučnú kontrolu nad podnikateľom WABERER´S
International NyRt., so sídlom Nagykőrösi utca 351, 1239 Budapešť, Maďarsko,
ktorý je účastníkom koncentrácie na strane nadobúdaného subjektu, tak, ako je
špecifikované vo výroku tohto rozhodnutia.
5. Podľa Oznámenia spoločnosť CEE Transport patrí do private equity skupiny Mid
Europa, ktorej súčasťou je Fond III vykonávajúci výlučnú priamu kontrolu nad
spoločnosťou CEE Transport. Skupina investuje v rôznych sektoroch vrátane
mobilných a pevných telekomunikácií, platenej televízie, transportu, rýchloobratového spotrebného tovaru, zdravotníctva a maloobchodu v strednej
a východnej Európe a v Turecku. Na slovenskom trhu je aktívna v oblasti
poskytovania služieb laboratórnej medicíny, a to prostredníctvom spoločnosti
[…………..]1, ďalej v oblasti výroby a distribúcie doplnkov stravy a voľne
predajných (OTC) liekov prostredníctvom spoločností [……………………………..]2.
6. Skupina WABERER´S pôsobí na trhu medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej
nákladnej prepravy tovaru a skladovej logistiky najmä v Nemecku, Maďarsku,
Taliansku, Francúzsku a Veľkej Británii. Na území Slovenskej republiky okrem vyššie
uvedeného v iných oblastiach nepôsobí.

Text v hranatých zátvorkách – Dôverná informácia účastníka koncentrácie CEE Transport, špecifikácia
spoločnosti, prostredníctvom ktorej pôsobí na Slovensku
2 Text v hranatých zátvorkách – Dôverná informácia účastníka koncentrácie CEE Transport, špecifikácia
spoločností, prostredníctvom ktorých pôsobí na Slovensku
1

2

7. Úrad z informácií a podkladov predložených v Oznámení zistil, že v oblastiach,
v ktorých pôsobia účastníci koncentrácie, nedochádza k horizontálnemu prekrytiu
aktivít ani k vertikálnemu prepojeniu na území Slovenskej republiky. Vychádzajúc
zo zistených skutočností nie je dôvod na vydanie rozhodnutia s odôvodnením
v plnom rozsahu.
8. Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že
posudzovaná koncentrácia 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.
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 (ďalej len „zákon
o ochrane hospodárskej súťaže“), 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 § 18 ods. 1
zákona o ochrane hospodárskej súťaže 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.

Ing. Boris Gregor
podpredseda
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
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Rozhodnutie sa doručí:
JUDr. Ivo Janda, PhD., advokát
Na Příkope 14
110 00 Praha 1
Česká republika
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