PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Verzia bez obchodného tajomstva
Číslo: 2016/FK/3/1/050

Bratislava 31. októbra 2016

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v správnom konaní
číslo 0030/OK/2016 začatom dňa 13.10.2016 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 podnikateľmi Flex Ltd,
registračné číslo 199002645H, so sídlom 2 Changi South Lane, 486123, Singapur a RIB
Limited, registračné číslo 1395062, so sídlom Room 1207, 12/F, ICBC Tower, Citibank
Plaza, 3 Garden Road, Central, Hongkong prostredníctvom ich spoločného právneho
zástupcu JUDr. Zuzany Šimekovej, PhD., LL.M., Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
spolupracujúcej so spoločnosťou Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka, so
sídlom Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská 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 tak, že s ú h l a s í
s koncentráciou podľa § 9 ods. 1 písm. b) v spojení s § 9 ods. 5 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 vo vytvorení plne funkčného spoločného
podniku podnikateľov Flex Ltd, registračné číslo 199002645H, so sídlom 2 Changi
South Lane, 486123, Singapur a RIB Limited, registračné č. 1395062, so sídlom Room
1207, 12/F, ICBC Tower, Citibank Plaza, 3 Garden Road, Central, Hongkong na základe
Investičnej zmluvy týkajúcej sa spoločnosti YTWO Limited uzatvorenej dňa 11.09.2016
medzi RIB Limited, Flextronic International Ltd. a YTWO Limited a Akcionárskej zmluvy
uzatvorenou dňa 11.09.2016 medzi RIB Limited, Flextronic International Ltd. a YTWO
Limited.

Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len „úrad“)
bolo dňa 13.10.2016 listom zaevidovaným pod číslom 5157/2016 od podnikateľov
Flex Ltd, spoločnosťou s registračným číslom 199002645H, so sídlom 2 Changi
South Lane, 486123, Singapur (ďalej len „Flex“)1 a RIB Limited, spoločnosťou
zapísanou v obchodnom registri Hongkongu pod č. 1395062, so sídlom Room 1207,
12/F, ICBC Tower, Citibank Plaza, 3 Garden Road, Central, Hongkong (ďalej len
„RIB“ a spoločne len „Oznamovatelia“) prostredníctvom ich spoločného právneho
zástupcu JUDr. Zuzany Šimekovej, PhD., LL.M., Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
spolupracujúcej so spoločnosťou Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka, so
sídlom Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská republika (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. 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“).
Z predložených podkladov a informácií úrad zistil, že v predmetnom prípade bola
splnená podmienka stanovená v § 1 ods. 2 Vyhlášky na zúženie rozsahu
predkladaných podkladov a informácií podľa § 10 ods. 9 zákona a teda na
oznámenie koncentrácie formou zjednodušeného oznámenia podľa vzoru, ktorý je
uvedený v prílohe č. 2 Vyhlášky.
3. Koncentrácia spočíva vo vytvorení spoločného podniku YTWO Limited so sídlom
Offshore Incorporations (Cayman) Limited, PO Box 2804, 4th Floor, Willow House
Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1, Kajmanské ostrovy (ďalej len „YTWO
Limited“ alebo len „Spoločný podnik“), spoločne kontrolovaný podnikateľmi Flex a RIB
a vznikla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
4. Vychádzajúc z Oznámenia úrad zistil, že v prípade predmetnej transakcie sú
naplnené všetky aspekty plne funkčného spoločného podniku, nakoľko Spoločný
podnik bude vykonávať všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu.
V prípade predmetnej transakcie pôjde o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. b)
v spojení s § 9 ods. 5 zákona, ktorá podlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1 zákona.
5. Účastníkmi tohto správneho konania ako aj účastníkmi predmetnej koncentrácie sú
Oznamovatelia.
6. Podľa Oznámenia je podnikateľ Flex celosvetovým poskytovateľom inovatívnych
služieb a riešení v oblasti návrhu, inžinieringu, výroby a služieb a riešení pre
dodávateľský reťazec, od návrhu po realizáciu, t.j. od predloženia koncepčného
Zmena obchodného mena z Flextronics International Ltd. na FLEX Ltd. bola zapísaná s účinnosťou
od 07.09.2016
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návrhu po sériovú výrobu. Spoločnosť Flex navrhuje, vyrába, dodáva a poskytuje
služby pre úplné sady spotrebiteľských a priemyselných výrobkov pre pôvodných
výrobcov zariadení (original equipment manufacturers, ďalej len „OEM“).
Spoločnosť Flex pôsobí predovšetkým ako celosvetový poskytovateľ Služieb
výroby elektroniky, t.j. svojim zákazníkom ponúka integrovaný produkt
pozostávajúci z návrhu, inžinieringu a výroby elektronických produktov, vrátane ich
balenia, distribúcie a poskytovania služieb, čo umožňuje výrobcom OEM
zjednodušovať ich celosvetový vývoj produktov, ich výrobné procesy a ich
popredajné služby. Pôsobí na trhoch s elektronikou v Európe, Ázii, Severnej a
Južnej Amerike.
Flex má na Slovensku jednu dcérsku spoločnosť FlexMedical Slovakia s.r.o., v
likvidácii. Podľa Oznámenia možno tržby Flex na Slovensku pripísať predovšetkým
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................
. . . . . . . ]. – obchodné tajomstvo podnikateľa Flex – ide o spoločnosť patriacu do
ekonomickej skupiny podnikateľa Flex a tržby sa týkajú komponentov do
elektronických zariadení
7. Podľa Oznámenia pôsobí podnikateľ RIB v oblasti softvéru pre stavebný
priemysel, inžiniering výrobných zariadení a manažment infraštruktúry. Medzi jeho
hlavné činnosti patrí vývoj a predaj softvéru, vykonávanie konzultácií a
poskytovanie školiacich služieb pre realizačné projekty. Okrem toho svojim
zákazníkom poskytuje práva na používanie softvéru ako aj údržbu, konzultácie a
školiace služby. Ďalšou vykonávanou činnosťou je poskytovanie platforiem pre
elektronický obchod (e-commerce), informácií a komunikačných technológií, ktoré
je možné použiť na realizáciu procesov elektronického nakupovania a na
sledovanie dodávateľských reťazcov. RIB Software AG, materská spoločnosť
spoločností v rámci skupiny RIB, je inovátorom v oblasti stavebníctva, ktorý
vytvára, vyvíja a ponúka najmä softvér s názvom „iTWO“ pre stavebné projekty v
rôznych priemyselných odvetviach na celom svete. Okrem toho skupina RIB
ponúka produkt „RIBTEC“, integrovaný kancelársky softvér,a produkt iTWO civil,
softvérové riešenie pre návrh, množstevné výpočty, realizáciu, fakturáciu a správu
zásob v oblasti výstavby ciest, stavebníctva a geodézie.
Podľa Oznámenia podnikateľ RIB generuje malé tržby prostredníctvom predaja
softvéru RIBTEC a služieb údržby zákazníkom na Slovensku prostredníctvom
spoločnosti RIB Software AG, na území Slovenskej republiky nemá ekonomická
skupina, do ktorej patrí podnikateľ RIB, dcérsku spoločnosť.
8. YTWO Limited bola založená za účelom vytvorenia medzinárodnej platformy služieb
výroby a riadenia dodávateľského reťazca (supply chain management, ďalej len
„SCM“) s názvom iTWOflex pre stavebné spoločnosti a konkrétne pre staviteľov
domov. Táto platforma umožňuje svojim používateľom spravovať svoje stavebné
projekty od návrhu a odhadovania nákladov cez skutočné náklady až po komplexné
riadenie dodávateľského reťazca. Na tejto elektronickej obchodnej platforme budú
dodávatelia ponúkať svoje tovary a služby a na druhej strane budú zákazníci, ktorí si
budú z tejto ponuky vyberať.
Ako vyplýva z Oznámenia, nepredpokladá sa, že by spoločnosť YTWO Limited mala
priamo vyvíjať akékoľvek obchodné aktivity alebo činnosti na území Slovenskej
republiky, ale v princípe bude mať ponuka spoločnosti YTWO Limited globálny dosah.
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Záver
9. Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru,
že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 a 2 zákona, nakoľko
značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia
alebo posilnenia dominantného postavenia alebo v dôsledku koordinácie
súťažného správania, ktoré by bolo v rozpore s § 4 ods. 1 zákona.
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 (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 doručuje:
JUDr. Zuzana Šimeková, PhD, LL.M.,
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
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