Verzia verejná

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2018/KOK/SKO/3/10

Bratislava 26. apríla 2018

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0028/OK/2017 začatom dňa 22. 12. 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
Arca Investments, a. s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 975 041
a podnikateľom A&T Group, a. s. so sídlom 524, 023 55 Vysoká nad Kysucou,
IČO: 43 831 389, prostredníctvom spoločného právneho zástupcu VIVID LEGAL,
s. r. o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36 807 915
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, ktorá vznikla 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 spočíva v získaní spoločnej kontroly podnikateľov Arca Investments, a. s.,
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 975 041 a A&T Group, a. s. so sídlom 524,
023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 43 831 389 nad podnikateľom ARTESIS EUROPE
LIMITED so sídlom Stasinou & Boumpoulinas 3, 1st floor, 1060 Nicosia, Cyperská
republika, reg. č.: 318211, na základe Akcionárskej dohody uzavretej medzi ARCA
CAPITAL (CYPRUS) LIMITED a A&T Group, a. s. ohľadom spoločnosti ARTESIS
EUROPE LIMITED dňa 12. 10. 2017.

Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 22. 12. 2017 listom zaevidovaným pod číslom 6725/2017 doručené
oznámenie 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 (ďalej len „zákon“). Predmetné podanie bolo na výzvy úradu doplnené
listami zaevidovanými pod číslom 363/2018/OK-873/2018 dňa 19. 02. 2018,
363/2018/OK-959/2018 dňa 22. 02. 2018 a 363/2018/OK-1708/2018 dňa
09. 04. 2018 (ďalej len „Oznámenie“).
2. Koncentrácia podľa Oznámenia spočíva v nadobudnutí spoločnej kontroly
podnikateľov Arca Investments, a. s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35 975 041 (ďalej len „Arca Investments“) a A&T Group, a. s. so sídlom 524,
023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 43 831 389 (ďalej „A&T Group“) nad
podnikateľom ARTESIS EUROPE LIMITED so sídlom Stasinou & Boumpoulinas 3,
1st floor, 1060 Nicosia, Cyperská republika, reg. č.: 318211 (ďalej len „Artesis“), ako
aj ďalšími podnikateľmi kontrolovanými Artesis, a to na základe Akcionárskej dohody
uzavretej medzi ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED a A&T Group, a. s. ohľadom
spoločnosti ARTESIS EUROPE LIMITED dňa 12. 10. 2017.
Po doplnení podkladov a informácií podľa § 10 ods. 9 zákona v nadväznosti na
Vyhlášku Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 170/2014 Z. z., ktorou
sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie, dňom 10. 04. 2018 začala
plynúť prerušená lehota na vydanie rozhodnutia vo veci predmetnej koncentrácie
podľa § 11 ods. 1 zákona.
3. Na základe informácií uvádzaných v Oznámení úrad zistil, že v predmetnom prípade
sa jedná o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona, ktorá spočíva v zmene
výlučnej kontroly vykonávanej nad podnikateľom Artesis (a nad ním kontrolovanými
podnikateľmi) na spoločnú kontrolu podnikateľov Arca Investments a A&T Group nad
podnikateľom Artesis (a nad ním kontrolovanými podnikateľmi). Predmetná
koncentrácia podlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona.
Účastníkmi predmetného správneho konania sú podnikatelia Arca Investments
a A&T Group ako nadobúdatelia spoločnej kontroly a účastníkmi posudzovanej
koncentrácie sú podnikatelia Arca Investments a A&T Group, ako aj podnikateľ
Artesis, nad ktorým predmetní podnikatelia nadobúdajú spoločnú kontrolu.
4. Podľa Oznámenia podnikateľ Arca Investments patrí do Skupiny Arca Capital, ktorá
pôsobí vo viacerých, najmä v nasledujúcich oblastiach podnikateľskej činnosti1:
nehnuteľnosti, potravinárstvo, energetika, turizmus a rekreačné služby, IT platformy
a aplikácie, maloobchodný predaj potravín a automobilov, poľnohospodárstvo
a spracovanie dreva, taktiež finančná oblasť, ako poskytovanie: spotrebiteľských
a podnikateľských úverov, servisných služieb pre licencované subjekty, finančné
sprostredkovanie, online sprostredkovanie a porovnávanie cien finančných
produktov, služby obchodníka s cennými papiermi. V Oznámení sa taktiež uvádza,
1

V Oznámení sa uvádza zoznam podnikateľov tvoriacich Skupinu Arca Capital spolu s uvedením vyrábaných
a dodávaných tovarov (poskytovaných služieb) ako aj územím, na ktorom sa tieto tovary vyrábajú a dodávajú
(služby poskytujú).
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že žiadny z podnikateľov Skupiny Arca Capital nepôsobí v oblasti poskytovania
služieb personálneho lízingu a ani v oblasti poskytovania tzv. recruitmentu.
5. Ako sa uvádza v Oznámení, podnikateľ A&T Group patrí do ekonomickej skupiny
podnikateľov, založenej na vzťahoch kontroly pána [...........................................
......................................................................................................................]2 (ďalej len
„Skupina A&T Group“). Skupina A&T Group pôsobí vo viacerých oblastiach
podnikateľskej činnosti3, najmä však v nasledujúcich oblastiach: poskytovanie
ubytovacích služieb najmä v ubytovniach; prenájom nehnuteľností; poskytovanie
cestnej nákladnej dopravy; diagnostika, opravy, údržba a prenájom motorových
vozidiel.
6. V Oznámení sa ďalej uvádza, že podnikateľ Artesis pred predmetnou
koncentráciou patril do ekonomickej skupiny podnikateľov, kam patrí aj podnikateľ
A&T Group, založenej na vzťahoch kontroly pána [...................]4. Podnikateľ Artesis
vykonáva kontrolu (výlučnú alebo spoločnú) nad viacerými spoločnosťami (ďalej
len „Skupina Artesis“), o.i. nad spoločnosťou Wincott People, a. s. so sídlom
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 44 400 926.
Skupina Artesis pôsobí5 najmä v oblasti poskytovania služieb personálneho lízingu
a v oblasti tzv. recruitmentu6.
7. Vzhľadom na podnikateľské aktivity Skupiny Arca Capital a Skupiny A&T Group,
ako aj Skupiny Artesis, úrad z hľadiska horizontálneho ako aj ne-horizontálneho
posúdenia vplyvu koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže (a to či už
z hľadiska posúdenia unilaterálnych alebo z hľadiska posúdenia koordinačných
účinkov) neidentifikoval, že by predmetná koncentrácia značne narušila účinnú
hospodársku súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo
posilnenia dominantného postavenia, a teda neidentifikoval súťažné obavy
v dôsledku posudzovanej koncentrácie.
8. Vychádzajúc z informácií predložených v Oznámení úrad v predmetnom správnom
konaní vydáva rozhodnutie so zjednodušeným odôvodnením.
9. Po vyhodnotení podkladov a informácií získaných v predmetnom správnom konaní
úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1
zákona.
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[...] - dôverná informácia podnikateľa A&T Group prístupná podnikateľovi Arca Investments
Tu ako aj ďalej v tomto texte úrad vychádzal z posúdenia podnikateľských aktivít Skupiny A&T Group bez
podnikateľských činností podnikateľa Artesis a s ním prepojených podnikateľov, keďže podnikateľ Artesis je
samostatným účastníkom koncentrácie, avšak v rámci posúdenia vplyvu koncentrácie na podmienky hospodárskej
súťaže úrad zohľadnil, že pred koncentráciou podnikateľ Artesis patril do Skupiny A&T Group. V Oznámení sa
uvádza zoznam podnikateľov tvoriacich Skupinu A&T Group spolu s uvedením vyrábaných a dodávaných tovarov
(poskytovaných služieb) ako aj územím, na ktorom sa tieto tovary vyrábajú a dodávajú (služby poskytujú).
4 [...] - dôverná informácia podnikateľa Arca Investments
5 V Oznámení sa uvádza zoznam podnikateľov tvoriacich Skupinu Artesis spolu s uvedením vyrábaných
a dodávaných tovarov (poskytovaných služieb) ako aj územím, na ktorom sa tieto tovary vyrábajú a dodávajú
(služby poskytujú).
6 V Oznámení sa uvádza, že predmetom tzv. recruitmentu je sprostredkovanie zamestnania, a to vo forme
zabezpečenia sprostredkovania zamestnania pre fyzické osoby – zamestnancov (t .j. vyhľadávanie vhodného
pracovného miesta pre potenciálneho zamestnanca, o ktoré sa potenciálny zamestnanec uchádza), ako aj vo forme
zabezpečenia sprostredkovania zamestnania pre zamestnávateľov (t. j. vyhľadávanie vhodného kandidáta na
pracovné miesto, ktoré má zamestnávateľ hľadajúci nové pracovné sily záujem obsadiť).
3

3

P o u č e n i e:
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) 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:
VIVID LEGAL, s. r. o.
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava
IČO: 36 807 915
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