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PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2018/KOH/SKO/3/41

Bratislava 30. novembra 2018

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0027/OK/2018 začatom dňa 09.11.2018 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 podnikateľom
Huf Electronics Düsseldorf GmbH, so sídlom na Oberhausener Str. 22, 40472
Düsseldorf, Spolková republika Nemecko a Shanghai Baolong Automotive
Corporation, so sídlom na 5500, Shenzhuan Road, Songjiang, Shanghai 201619,
Čínska ľudová republika zastúpených splnomocneným právnym zástupcom
advokátskou kanceláriou Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o., Mickiewiczova 9,
811 07 Bratislava, IČO: 47 255 731, ktorú substitučne zastupuje Jitka Linhartová,
advokátka so sídlom na Husinecká 541/13, 13000 Praha 3, Česká republika, IČO:
73630462
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 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 vo vytvorení spoločného podniku podnikateľmi Huf

Electronics Düsseldorf GmbH, so sídlom na Oberhausener Str. 22, 40472 Düsseldorf,
Spolková republika Nemecko a Shanghai Baolong Automotive Corporation, so sídlom
na 5500, Shenzhuan Road, Songjiang, Shanghai 201619, Čínska ľudová republika,
ktorý bude pozostávať z nasledovných právnických osôb:
- spoločnosti Huf Baolong Electronics Bretten GmbH, so sídlom na Gewerbestraße 40,
75015 Bretten, Spolková republika Nemecko,
- spoločnosti [..............................................................................]1, ktorá bude založená
v Šanghaji, Čínska ľudová republika a zo
- spoločnosti [........................................................................]2, ktorá bude založená vo
Wisconsine, USA
a to na základe Rámcovej dohody o spoločnom podniku uzatvorenej medzi
podnikateľmi [.................................................................................................................
..................................................................................]3 a [..............................................
........................................................................................................................................
.............]4 zo dňa 06.11.2018 a na základe Dohody o spoločnom podniku uzatvorenej
medzi [............................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..........................................................................................................................]5 zo dňa
06.11.2018.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 09.11.2018 elektronickým podaním zaevidovaným pod číslom
1106/2018/OK-5331/2018 od podnikateľov Huf Electronics Düsseldorf GmbH, so
sídlom na Oberhausener Str. 22, 40472 Düsseldorf, Spolková republika Nemecko
(ďalej len „Huf Düsseldorf“) a Shanghai Baolong Automotive Corporation, so sídlom
na 5500, Shenzhuan Road, Songjiang, Shanghai 201619, Čínska ľudová republika
(ďalej len „Baolong" alebo „Oznamovatelia“) zastúpených splnomocneným
právnym zástupcom advokátskou kanceláriou Nedelka Kubáč Oršulová advokáti
s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 47 255 731, ktorú substitučne
zastupuje Jitka Linhartová, advokátka so sídlom na Husinecká 541/13, 13000
Praha 3, Česká republika, IČO: 73630462 doručené oznámenie zámeru
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“). Týmto podaním bolo začaté správne
konanie vo veci predmetnej koncentrácie vedené pod číslom 0027/OK/2018
a v súlade so znením § 11 ods. 1 zákona začala dňa 12.11.2018 plynúť lehota 25
pracovných dní na vydanie rozhodnutia.
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2. V Oznámení sa uvádza, že v zmysle dohôd uvedených vo výroku rozhodnutia
Oznamovatelia prejavili vôľu vytvoriť spoločný podnik, ktorý bude trvalo vykonávať
všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu. Spoločný podnik bude
pozostávať z troch právnických osôb: z nemeckej spoločnosti Huf Baolong
Electronics Bretten GmbH, so sídlom na Gewerbestraße 40, 75015 Bretten, ktorú
momentálne výlučne kontroluje [...........................................]6, teda patrí do skupiny
Huf, z čínskej spoločnosti [..................................................]7., ktorá bude založená
v Šanghaji a z americkej spoločnosti [...................................................................]8,
ktorá bude založená vo Wisconsine, USA. Vychádzajúc z uvedených informácií ide
podľa Oznámenia v podľa § 10 ods. 10 zákona o zámer koncentrácie podľa § 9
ods. 1 písm. b) zákona v spojení s § 9 ods. 5 zákona, ktorá podlieha kontrole úradu
podľa § 10 ods. 1 písm. b) bodu 3 zákona.
3. Podnikatelia Huf Düsseldorf a Baolong sú účastníkmi posudzovanej koncentrácie
ako nadobúdatelia spoločnej kontroly nad novovznikajúcim spoločným podnikom
a zároveň sú účastníkmi predmetného správneho konania.
4. Podľa Oznámenia sa spoločnosť Huf Düsseldorf špecializuje na výrobu elektroniky
vysokej kvality pre automobilový priemysel. Jej produkčné portfólio zahŕňa riadiace
jednotky a dosky s plošnými spojmi pre dvere, dvere batožinového priestoru,
posuvné dvere, strechy, zámky na volant, rádiové kľúče a telematické zariadenia,
geograficky pôsobí v Európe, Severnej Amerike a Ázii. Patrí do ekonomickej
skupiny Huf, ktorá vyvíja a vyrába mechanické a elektronické uzamykacie systémy,
zámkové sady, zámky na volant, systémy diaľkového uzamykania, telematické
zariadenia a zariadenia na systém monitorovania tlaku v pneumatikách (ďalej len
„TPMS”) pre automobilový priemysel.
5. Ako sa uvádza v Oznámení, podnikateľ Baolong pôsobí vo viacerých
dodávateľských odvetviach pre automobilový priemysel. Podnikateľské aktivity
spoločnosti Baolong zahŕňajú najmä nasledovné oblasti: automobilové tlakové
senzory, TPMS, ventily pneumatík a príslušenstvo, zariadenia na vyvažovanie
pneumatík, vzduchové tlmiče, výkonné výfukové zariadenia, náhradné diely,
dažďové senzory. Svoje aktivity zameriava na Čínu a Severnú Ameriku.
6. Spoločnosti Huf Düsseldorf a Baolong plánujú spolupracovať v oblasti TPMS
prostredníctvom skombinovania svojich podnikateľských aktivít v spoločnom
podniku, čomu zodpovedá aj zamýšľaný vklad Oznamovateľov do spoločného
podniku. Oznamovatelia nepôsobia na území Slovenskej republiky v segmente
TPMS. Spoločný podnik, ktorý vytvárajú, podľa informácií uvádzaných v Oznámení
nebude v Slovenskej republike vykonávať žiadnu činnosť.
7. Vychádzajúc z informácií uvádzaných v Oznámení ohľadne podnikateľskej činnosti
Oznamovateľov a ohľadne budúcej podnikateľskej činnosti spoločného podniku
úrad dospel k záveru, že v dôsledku predmetnej koncentrácie nedôjde k značnému
narušeniu účinnej hospodárskej súťaže na relevantnom trhu, najmä v dôsledku
vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a zároveň nezistil, že by
vytvorenie predmetného spoločného podniku malo za cieľ alebo mohlo mať za
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následok koordináciu súťažného správania podnikateľov. Vychádzajúc z informácií
predložených v Oznámení úrad v predmetnom správnom konaní vydáva
rozhodnutie so zjednodušeným odôvodnením.
8. Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že
posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona.

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

Rozhodnutie sa doručuje:
Jitka Linhartová
Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
IČO: 47 255 731
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