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PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 985/2017/OK-2017/FK/3/1/029

Bratislava 06. októbra 2017

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0017/OK/2017 začatom dňa 21.09.2017 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 Mubea
Engineering AG, akciová spoločnosť so sídlom Oberer Werdbüchel 9, 9410 Heiden,
Švajčiarsko a podnikateľom SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC
COMPANY LIMITED, so sídlom No. 129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd.,
Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540, Thajsko prostredníctvom spoločne
splnomocneného právneho zástupcu ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o., Staromestská
3, 811 03 Bratislava
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) v nadväznosti na § 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 vo vytvorení spoločného podniku
Mubea Somboon Automotive Co., Ltd., so sídlom 112 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad
Rd.,
Bangchalong,
Bangplee,
Samutprakarn
10540,
Thajsko,
a to
podnikateľmi Mubea Engineering AG, akciová spoločnosť so sídlom Oberer
Werdbüchel 9, 9410 Heiden, Švajčiarsko a SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY
PUBLIC COMPANY LIMITED, so sídlom No. 129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd.,
Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540, Thajsko, na základe Zmluvy
o spoločnom podniku uzavretej medzi týmito podnikateľmi dňa 27.07.2017.

Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 21.09.2017 podaním zaevidovaným pod číslom 985/2017/OK4726/2017 od podnikateľov Mubea Engineering AG, akciová spoločnosť so sídlom
Oberer Werdbüchel 9, 9410 Heiden, Švajčiarsko (ďalej len „Mubea“) a SOMBOON
ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED, so sídlom No. 129 Moo
2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540,
Thajsko (ďalej len „SAT“), zastúpených splnomocneným právnym zástupcom
ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o. Staromestská 3, 811 03 Bratislava 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“). Týmto podaním bolo
začaté správne konanie vo veci predmetnej koncentrácie vedené pod číslom
0017/OK/2017 a v súlade so znením § 11 ods. 1 zákona začala dňa 22.09.2017
plynúť lehota 25 pracovných dní na vydanie rozhodnutia.
2. Vychádzajúc z informácií a podkladov predložených v Oznámení koncentrácia
spočíva vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku Mubea Somboon
Automotive Co., Ltd., so sídlom 112 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd.,
Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540, Thajsko (ďalej len „Mubea
Somboon alebo spoločný podnik“) podnikateľmi Mubea a SAT, na základe Zmluvy
o spoločnom podniku (ďalej len „Zmluva“) uzavretej medzi podnikateľmi Mubea
a SAT dňa 27.07.2017.
3. Vychádzajúc z predložených podkladov, spoločný podnik bude trvale vykonávať
všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu, a teda v predmetnom
prípade sa jedná o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na § 9
ods. 5 zákona, ktorá podlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1 písm. b) bodu 3.
zákona. Účastníkmi správneho konania sú podnikatelia Mubea a SAT.
4. Podľa Oznámenia je spoločnosť Mubea súčasťou globálne pôsobiacej skupiny
Mubea, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou produktov pre automobilový
priemysel. Základ jej portfólia výrobkov tvoria vysoko výkonné pružiny a iné
technologicky príbuzné produkty pre automobilový priemysel. V Slovenskej
republike pôsobí ako dodávateľ výrobkov pre automobilový priemysel odberateľom,
ktorí na Slovensku prevádzkujú výrobné závody.
5. Spoločnosť SAT pôsobí ako výrobca a predajca automobilových dielov v Thajsku.
Podnikateľ SAT a jeho dcérske spoločnosti sa zaoberajú výrobou automobilových
dielov pre automobilový priemysel, a to najmä pre odvetvie osobných automobilov,
motorových vozidiel typu „pick-up“, nákladných vozidiel a poľnohospodárskych
strojov. Medzi hlavných odberateľov patria výrobcovia pôvodného vybavenia a
výrobcovia náhradných dielov. Podnikateľ SAT ovláda skupinu Somboon. Skupina
nedosahuje žiaden obrat v Slovenskej republike, ani v iných krajinách EÚ.
6. Spoločný podnik Mubea Somboon sa bude zaoberať vývojom, výrobou, predajom,
distribúciou a dodávkou tlačných pružín, stabilizátorov a listových pružín, resp.
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ďalších produktov najmä pre automobilový priemysel, pričom bude pôsobiť
prevažne v rámci regiónu ASEAN1. Spoločný podnik nebude vyvíjať žiadnu činnosť
v krajinách EÚ.
7. Ako úrad zistil z informácií uvádzaných v Oznámení, najmä však vzhľadom na to,
že podnikateľ SAT nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť v krajinách EÚ
vrátane Slovenska, rovnako vzhľadom na aktivity spoločného podniku, predmetnou
koncentráciou nedochádza k negatívnym horizontálnym a ani k negatívnym nehorizontálnym účinkom na podmienky hospodárskej súťaže.
8. Vychádzajúc zo zistených skutočností úrad vydáva rozhodnutie so zjednodušeným
odôvodnením. 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.

(elektronický podpis)
Ing. Boris Gregor
podpredseda
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
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Brunej, Kambodža, Indonézia, Laos, Malajzia, Mjanmarsko, Filipíny, Singapur, Thajsko, Vietnam
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Rozhodnutie sa doručuje:
ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
Staromestská 3
811 03 Bratislava
IČO: 47 249 129
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