PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 404/2017/OK-2017/ZK/3/1/007

Bratislava, 28. februára 2017

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
č. 0002/OK/2017 začatom dňa 27. 01. 2017 na základe oznámenia zámeru
koncentrácie podľa § 10 ods. 10 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
Faurecia S.A., so sídlom 2, rue Hennape, 92000 Nanterre, Francúzsko, reg. č. 542
005 376 a Parrot S.A., so sídlom 174 - 178, quai de Jemmapes, 75010 Paríž,
Francúzsko, reg. č. 394 149 496 prostredníctvom ich spoločného splnomocneného
právneho zástupcu Zuzana Nikodémová s.r.o., Majerníkova 1A, 841 05 Bratislava
rozhodol
na základe § 32 ods. 2 písm. c) 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 správne
konanie vo veci koncentrácie, ktorá má vzniknúť 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 a má spočívať v získaní priamej spoločnej kontroly
podnikateľov Faurecia S.A., so sídlom 2, rue Hennape, 92000 Nanterre, Francúzsko,
reg. č. 542 005 376 a Parrot S.A., so sídlom 174 - 178, quai de Jemmapes, 75010
Paríž, Francúzsko, reg. č. 394 149 496 nad podnikateľom Parrot Automotive S.A.S,
so sídlom 174, quai de Jemmapes, 75010 Paríž, Francúzsko, reg. č. 808 381 156,
ktorej základné podmienky upravuje dokument tzv. „Term Sheet“, ktorý je prílohou
ponuky podnikateľa Faurecia S.A., so sídlom 2, rue Hennape, 92000 Nanterre,
Francúzsko, reg. č. 542 005 376 zo dňa 06. 12. 2016 adresovanej podnikateľovi
Parrot S.A., so sídlom 174 - 178, quai de Jemmapes, 75010 Paríž, Francúzsko, reg.
č. 394 149 496, na ktorú predmetný podnikateľ odpovedal potvrdzovacím listom zo
dňa 06.12.2016, z a s t a v u j e, pretože dôvod na konanie nebol daný.

Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len „úrad“)
bol dňa 27. 01. 2017 oznámený zámer koncentrácie špecifikovanej vo výroku tohto
rozhodnutia (ďalej len „Oznámenie“). Účastníkmi správneho konania sú podnikatelia
Faurecia S.A., so sídlom 2, rue Hennape, 92000 Nanterre, Francúzsko, reg. č. 542
005 376 (ďalej len „Faurecia“) a Parrot S.A., so sídlom 174-178, quai de Jemmapes,
75010 Paríž, Francúzsko, reg. č. 394 149 496 (ďalej len „Parrot“) (ďalej spoločne aj
„Oznamovatelia“). Účastníkmi koncentrácie sú nadobúdatelia kontroly – podnikatelia
Parrot a Faurecia a podnikateľ, nad ktorým je kontrola nadobúdaná – Parrot
Automotive S.A.S, so sídlom 174, quai de Jemmapes, 75010 Paríž, Francúzsko, reg.
č. 808 381 156 (ďalej len „Parrot Automotive“).
2. Podľa § 10 ods. 10 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“)
oznámenie o koncentrácii možno úradu podať aj pred uzavretím zmluvy alebo pred
tým, než nastane iná právna skutočnosť zakladajúca zlúčenie, splynutie, získanie
kontroly alebo vytvorenie spoločného podniku za predpokladu, že výsledkom bude
koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1 zákona.
3. Úrad zisťoval, či koncentrácia podlieha kontrole úradu, čo závisí od toho, či sú
naplnené kritériá ustanovené v § 10 ods. 1 zákona. Tieto kritériá sa viažu na celkový
obrat účastníkov koncentrácie dosiahnutý na území vymedzenom v § 10 ods. 1 zákona
za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie. V tomto prípade bola úradu
oznámená koncentrácia vo forme zámeru, teda koncentrácia, ktorá ešte nevznikla.
Vychádzajúc z podkladov a informácií predložených v Oznámení, za stavu, ktorý
existuje v čase vydania tohto rozhodnutia, nie sú obratové kritériá podľa § 10 ods. 1
zákona v prípade predmetnej koncentrácie naplnené, a preto nepodlieha kontrole
úradu.
4. Vzhľadom na vyššie uvedené, dôvod na konanie vo veci zámeru koncentrácie nebol
daný. Podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona ak dôvod na konanie nebol daný, úrad zastaví
konanie rozhodnutím. Listom č. 404/2017/OK - 865/2017 zo dňa 15. 02. 2017 úrad
Oznamovateľov podľa § 33 zákona informoval o záveroch, ku ktorým na základe jemu
dostupných informácií a podkladov dospel a vyzval ich, aby sa ústne alebo písomne
pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia,
prípadne, aby navrhli jeho doplnenie (ďalej len „Výzva pred vydaním rozhodnutia“).
Dňa 20. 02. 2017 bol úradu od Oznamovateľov doručený list zaevidovaný pod
č. 404/2017/OK – 978/2017, v ktorom uviedli, že súhlasia s informáciami uvedenými
vo Výzve pred vydaním rozhodnutia.
5. Na základe vyššie uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku
tohto rozhodnutia. Zastavenie konania v tomto prípade je však bez vplyvu na
skutočnosť, že ak budú v čase vzniku predmetnej koncentrácie splnené kritériá
determinujúce, či koncentrácia podlieha kontrole úradu, koncentrácia bude podliehať
kontrole úradu.
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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.

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

Rozhodnutie sa doručuje:
Zuzana Nikodémová s. r. o.
Mgr. Zuzana Nikodémová, advokátka a konateľka
Majerníkova 1A
841 05 Bratislava
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