Verejná verzia

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE

Číslo:

2018/KOH/SKO/3/35

Bratislava, 22. októbra 2018

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní číslo
0024/OK/2018 začatom dňa 04.10.2018 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 AL YAH
SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY PrJSC, so sídlom P.O. Box 93693,
Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty a podnikateľom HUGHES NETWORK
SYSTEMS, LLC, so sídlom 11717 Exploration Lane, Germantown, Maryland, USA
20876, prostredníctvom spoločne splnomocneného právneho zástupcu Allen & Overy
Bratislava, s.r.o., so sídlom Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 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, ktorá vznikla 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 a spočíva vo vytvorení plnofunkčného spoločného
podniku, ktorý bude pôsobiť pod obchodným názvom Broadband Connectivity Solutions
(Restricted) Limited, podnikateľmi AL YAH SATELLITE COMMUNICATIONS
COMPANY PrJSC, so sídlom P.O. Box 93693, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty
a HUGHES NETWORK SYSTEMS, LLC, so sídlom 11717 Exploration Lane,
Germantown, Maryland, USA 20876, a to na základe Dohody o implementácii
uzatvorenej dňa 30.08.2018 medzi spoločnosťami [. . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................
....................................................................

....................................................................
. . . . . .]1.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len „úrad“)
bola dňa 04.10.2018 podnikateľom AL YAH SATELLITE COMMUNICATIONS
COMPANY PrJSC, so sídlom P.O. Box 93693, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty
(ďalej len „Oznamovateľ 1“) a podnikateľom HUGHES NETWORK SYSTEMS, LLC,
so sídlom 11717 Exploration Lane, Germantown, Maryland, USA 20876 (ďalej len
„Oznamovateľ 2“ alebo spoločne „Oznamovatelia“) listom zaevidovaným pod číslom
1012/2018/OK-4663/2018 oznámená koncentrácia (ďalej len „Oznámenie“)
špecifikovaná vo výroku tohto rozhodnutia, ktorá podlieha kontrole úradu. Týmto
podaním bolo začaté správne konanie vo veci predmetnej koncentrácie vedené
pod číslom 0024/OK/2018 a v súlade so znením § 11 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“) začala dňa 05.10.2018 plynúť lehota
na vydanie rozhodnutia.
2. Vychádzajúc z Oznámenia, koncentrácia spočíva vo vytvorení plnofunkčného
spoločného podniku Oznamovateľmi (ďalej len „Spoločný podnik“), teda účastníkmi
konania a zároveň aj účastníkmi koncentrácie sú Oznamovatelia.
3. Podľa Oznámenia patrí Oznamovateľ 1 do ekonomickej skupiny spoločnosti
Mubadala Investment Company, so sídlom Near Muroor (4th) Road & Mohammed,
Bin Khalifa (15th) Street, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty (ďalej len „Skupina
Mubadala“), ktorá je investičnou spoločnosťou, investujúcou do viacerých sektorov,
napr. do energetiky, sieťových odvetví, nehnuteľností, vzdušného a kozmického
priestoru a ďalších. Ako sa uvádza v Oznámení, Skupina Mubadala je aktívna
celosvetovo, na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) pôsobí v oblasti
predaja rafinérskych a petrochemických služieb a v oblasti predaja výrobkov
v sektore obrany.
4. Oznamovateľ 2 patrí do ekonomickej skupiny spoločnosti EchoStar Corporation, so
sídlom 100 Inverness Terrace East, Englewood, Colorado 80112, USA (ďalej len
„Skupina EchoStar“), ktorá pôsobí predovšetkým v oblasti satelitných služieb,
širokopásmových satelitných technológií, širokopásmových internetových služieb
pre domácnosti a malé podniky a v oblasti inovatívnych sieťových technológií.
Skupina EchoStar pôsobí na celom svete, na území SR pôsobí len v minimálnej
miere, a to ako dodávateľ satelitného vybavenia.
5. Novozakladaný Spoločný podnik bude spoločne vlastnený a kontrolovaný
Oznamovateľmi. Predmetom jeho podnikania budú podľa Oznámenia
veľkoobchodné služby dvojsmerných fixných satelitných komunikácií vo forme
širokopásmového internetového pripojenia k nezávislým lokálnym poskytovateľom
služieb. Bude sídliť v Spojených arabských emirátoch a podnikať pod názvom
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[...] obchodné tajomstvo Oznamovateľov – spoločnosti, ktoré uzatvorili Dohodu o implementácii.
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Broadband Connectivity Solutions (Restricted) Limited. Služby bude poskytovať
v Afrike a vybraných neafrických krajinách – spomedzi krajín Európskeho
hospodárskeho priestoru iba na Cypre, a to len v zanedbateľnej miere. Vychádzajúc
z Oznámenia, v prípade predmetnej koncentrácie sú naplnené všetky aspekty
plnofunkčného spoločného podniku.
6. Na základe informácií uvedených v Oznámení, medzi aktivitami Oznamovateľov
navzájom, ani medzi aktivitami Oznamovateľov a Spoločného podniku nedochádza
k horizontálnemu prekrytiu na území SR ani na území EÚ, s výnimkou
zanedbateľného prekrytia na Cypre. Zároveň medzi aktivitami Oznamovateľov
existuje vertikálny vzťah, ktorý však nevzbudzuje súťažné obavy. Vychádzajúc
z predmetných informácií úrad vydáva rozhodnutie so zjednodušeným
odôvodnením.
7. 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, nakoľko značne nenaruší účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu,
najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia alebo
v dôsledku koordinácie súťažného správania a rozhodol tak, ako je uvedené
vo výroku tohto rozhodnutia.
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
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Rozhodnutie sa doručuje:
Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
JUDr. Juraj Gyárfáš, LL.M.
Eurovea Central 1, Pribinova 4
811 09 Bratislava
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