PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2018/KOK/SKO/3/43

Bratislava, 11. decembra 2018

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0030/OK/2018 začatom dňa 26.11.2018 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 p. Romanom
Korbačkom, bytom Drotárska cesta 100, 811 02 Bratislava a podnikateľom BLYCONO
SERVICE LIMITED, so sídlom Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor,
Flat/Office 23, 1061 Nikózia, Cyprus, prostredníctvom Nedelka Kubáč Oršulová
advokáti s.r.o. so sídlom Mickiewiczova 9, 811 07 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, že súhlasí
s koncentráciou 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 spočívajúcou v získaní spoločnej kontroly p. Romanom Korbačkom, bytom
Drotárska cesta 100, 811 02 Bratislava a podnikateľom BLYCONO SERVICE
LIMITED, so sídlom Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 23,
1061 Nikózia, Cyprus nad podnikateľom EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, so
sídlom Kyriakou, Matsi 16 EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, 1082 Nikózia,
Cyprus a tým nepriamo nad podnikateľom EP Industries, a.s., so sídlom Pařížská
130/26, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 292 94 746, na základe uzatvorenia
Akcionárskej zmluvy spoločnosti EP Industries, a.s., ktorá má byť uzatvorená medzi
podnikateľmi NERUNA LTD, EPI Holding, a.s., BLYCONO SERVICE LIMITED, EP
Industries, a.s. a EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED.

Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bol dňa 26.11.2018 oznámený zámer koncentrácie (ďalej len
„Oznámenie“) 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“) p. Romanom Korbačkom, bytom
Drotárska cesta 100, 811 02 Bratislava (ďalej len „RK“ alebo Oznamovateľ 1“)
a podnikateľom BLYCONO SERVICE LIMITED, so sídlom Klimentos, 41-43,
KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 23, 1061 Nikózia, Cyprus (ďalej len
„BSL“ alebo Oznamovateľ 2“), ktorá podlieha kontrole úradu. Predmetným
podaním bola dňa 26.11.2018 začaté správne konanie vo veci zámeru
koncentrácie vedené pod č. 0030/OK/2018 a v súlade s § 11 ods. 1 zákona
začala dňom 27.11.2018 plynúť lehota 25 pracovných dní na vydanie
rozhodnutia.
2. Z Oznámenia vyplýva, že zámer koncentrácie spočíva v získaní spoločnej
kontroly Oznamovateľmi 1 a 2 nad podnikateľom EP INDUSTRIES HOLDING
LIMITED so sídlom Kyriakou, Matsi 16 EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi
Omologites, 1082 Nikózia, Cyprus (ďalej len „EPIH“), tak ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia. Nadobudnutím kontroly nad podnikateľom EPIH
získajú Oznamovatelia 1 a 2 zároveň nepriamu spoločnú kontrolu nad
podnikateľom EP Industries, a.s. so sídlom Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1,
Česká republika, IČO: 292 94 746 (ďalej len „EPI“).
3. Účastníkom predmetného správneho konania sú Oznamovateľ 1
a Oznamovateľ 2 a účastníkmi koncentrácie sú Oznamovatelia 1 a 2 ako
nadobúdatelia kontroly a podnikateľ EPIH ako nadobúdaná spoločnosť.
4. Oznamovateľ 1 je fyzickou osobou, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky
prostredníctvom svojich dcérskych spoločností a to v oblastiach: (i) inovácie
v poisťovníctve a poľnohospodárstve; (ii) predaj maloobchodného tovaru; (iii)
ťažba andezitu a (iv) vlastníctvo a prenájom bytov. Taktiež pôsobí na území
Slovenskej republiky v oblasti e-commerce. Okrem toho je činný vo výrobe
elektriny v Srbsku.
5. Oznamovateľ 2 je spoločnosťou 14 doterajších manažérov spoločnosti EPI
a skupiny Energetický průmyslový holding (ďalej len „EPH“), ktorá nevykonáva
žiadnu podnikateľskú činnosť. Jednotliví manažéri nebudú vykonávať nad
spoločnosťou BSL, t.j. Oznamovateľom 2 spoločnú a ani výlučnú kontrolu.
6. Nadobúdaná spoločnosť EPIH je holdingovou spoločnosťou, ktorá vykonáva
kontrolu nad spoločnosťou EPI. Spoločnosť EPI stojí v čele podnikateľskej
skupiny, ktorej súčasťou sú spoločnosti pôsobiace v oblastiach (i)
energetického strojárenstva, (ii) dopravnej infraštruktúry, (iii) automobilového
priemyslu a (iv) odpadového hospodárstva. Skupina EPI pôsobí najmä na
území Českej a Slovenskej republiky.
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7. Z podkladov a informácií predložených v Oznámení úrad dospel k záveru, že
v prípade predmetného zámeru koncentrácie nedochádza v aktivitách
účastníkov koncentrácie k horizontálnemu prekrytiu a ani k vertikálnemu
prepojeniu aktivít na území Slovenskej republiky.
8. Vychádzajúc zo zistených skutočností úrad vydáva rozhodnutie so
zjednodušeným odôvodnením. Po vyhodnotení predložených podkladov
a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaný zámer koncentrácie je
v súlade § 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“),
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 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 doručí:
Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o.
JUDr. Martin Nedelka, Ph.D.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
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