PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 502/2017/OK-2017/FH/3/1/011

Bratislava, 22. marec 2017

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0003/OK/2017 začatom dňa 24. 02. 2017 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 Unilabs
Diagnostics AB, so sídlom Råsundavägen 12, 169 67 Solna, Švédsko, prostredníctvom
splnomocneného právneho zástupcu ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o., so sídlom
Štúrova 4, 811 02 Bratislava, v mene ktorej koná Mgr. Tomáš Maretta, konateľ
a advokát,

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 spočívajúcou 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 v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Unilabs Diagnostics AB,
so sídlom Råsundavägen 12, 169 67 Solna, Švédsko nad podnikateľmi Alpha medical,
s. r. o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, a AeskuLab Holding, a.s., so sídlom
Evropská 2589/33b, Dejvice, 160 00 Praha, Česká republika, na základe Zmluvy
o kúpe majetkových účastí uzatvorenej dňa 08. 02. 2017 medzi Rysy Investments
S.à r.l. a Gerlach investments S.à r.l. ako predávajúcimi a Unilabs Diagnostics AB ako
kupujúcim a Unilabs, laboratoires d’analyses Médicales SA.

Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bola dňa 24. 02. 2017 oznámená koncentrácia (ďalej len „Oznámenie“)
špecifikovaná vo výroku tohto rozhodnutia, ktorá podlieha kontrole úradu.
Účastníkom správneho konania je podnikateľ Unilabs Diagnostics AB, so sídlom
Råsundavägen 12, 169 67 Solna, Švédsko (ďalej len „Oznamovateľ“). Účastníkmi
koncentrácie sú nadobúdateľ kontroly - Oznamovateľ a podnikatelia, nad ktorými
je kontrola nadobúdaná - Alpha medical, s. r. o., so sídlom Záborského 2, 036 01
Martin (ďalej len „Alpha medical“), a AeskuLab Holding, a.s., so sídlom Evropská
2589/33b, Dejvice, 160 00 Praha, Česká republika (ďalej len „AeskuLab“).
2. Oznamovateľ patrí do ekonomickej skupiny podnikateľa Apax Partners LLP, Veľká
Británia, ktorá pôsobí v rovnakej oblasti ako nadobúdané spoločnosti len
prostredníctvom Oznamovateľa. Podľa Oznámenia Oznamovateľ kontroluje
spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti služieb biomedicínskeho testovania,
lekárskeho zobrazovania, histopatológie, reprodukčnej medicíny a vývoja nových
liekov. Oznamovateľ a ním kontrolované spoločnosti vykonávajú svoju činnosť
predovšetkým v regióne Škandinávie, vo Francúzsku a Švajčiarsku, nie však na
území Slovenskej republiky.
3. Pred koncentráciou patria nadobúdané spoločnosti Alpha medical a AeskuLab do
investičného portfólia investičnej skupiny Mid Europa Partners. Podľa informácií
predložených v Oznámení, podnikateľ AeskuLab a ním kontrolované spoločnosti
pôsobia v oblasti poskytovania služieb laboratórnej diagnostiky len na území
Českej republiky.
4. Ako vyplýva z Oznámenia, podnikateľ Alpha medical a ním kontrolované
spoločnosti (ďalej len „Skupina AM“) pôsobia výlučne na území Slovenskej
republiky. Skupina AM poskytuje služby zdravotnej starostlivosti v rámci
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, t. j. prevádzkuje sieť laboratórnych
centier, kde poskytuje služby laboratórnej diagnostiky v oblasti klinickej biochémie,
hematológie, imunológie a alergiológie, mikrobiológie, lekárskej genetiky, patológie
a veterinárneho lekárskeho testovania. Tiež poskytuje konzultačné služby v oblasti
laboratórnej medicíny a služby prepravy vzoriek. V spolupráci so Slovenskou
zdravotníckou univerzitou poskytuje svoje laboratóriá pre účely výučby. Skupina
AM ďalej poskytuje niektoré služby ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
5. Vychádzajúc z rozhodovacej praxe úradu1 a podporne aj Európskej komisie (ďalej
len „EK“), aj keď Oznamovateľ ako aj nadobúdané spoločnosti pôsobia tovarovo
v rovnakej oblasti – laboratórna diagnostika (prípadne v členení na jednotlivé užšie
oblasti) z priestorového hľadiska nedochádza medzi účastníkmi koncentrácie na
území Slovenskej republiky k horizontálnemu prekrytiu aktivít. Zároveň medzi
aktivitami účastníkov koncentrácie neexistuje vertikálny vzťah. K určitému
horizontálnemu prekrytiu aktivít dochádza len v oblasti poskytovania služieb
zmluvného výskumného pracoviska, ktorý EK priestorovo zadefinovala na úrovni
Predovšetkým rozhodnutie č. 2012/FH/3/1/039 zo dňa 21. 08. 2012 a rozhodnutie č. 2012/FH/3/1/048
zo dňa 10. 12. 2012.
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Európskeho hospodárskeho priestoru2. Toto prekrytie je však s ohľadom na obsah
a rozsah činností nadobúdaných spoločností v predmetnej oblasti zanedbateľné,
z tohto dôvodu nebolo potrebné, aby sa úrad touto skutočnosťou podrobne
zaoberal.
6. Vychádzajúc zo zistených skutočností nie je dôvod na vydanie rozhodnutia
s odôvodnením v plnom rozsahu. Po vyhodnotení získaných podkladov
a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12
ods. 1 zákona, nakoľko 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

Rozhodnutie sa doručuje:
ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
Mgr. Tomáš Maretta
konateľ a advokát
Štúrova 4
811 02 Bratislava
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Rozhodnutie EK vo veci COMP/M.8061 IMS Health/Quintiles zo dňa 12. 08. 2016, body 39. - 43.
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