PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2019/KOK/SKO/3/6

Bratislava 21. februára 2019

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0006/OK/2019 začatom dňa 05.02.2019 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 Fuyao
Europe GmbH, so sídlom Pfaffenstraße 33, 74078 Heilbronn, Nemecká spolková
republika, zastúpeným splnomocneným právnym zástupcom advokátskou kanceláriou
Bird & Bird s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 44 275 862
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. 3 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 v získaní výlučnej kontroly podnikateľom Fuyao Europe
GmbH, so sídlom Pfaffenstraße 33, 74078 Heilbronn, Nemecká spolková republika
nad častou podnikateľov, t. j. aktívami, na základe ktorých možno dosahovať obrat
podnikateľov SAM automotive production GmbH, so sídlom Kolomanstraße 16-20,
89558 Böhmenkirch, Nemecká spolková republika a SAM automotive GmbH, so
sídlom: Kolomanstraße 16-20, 89558 Böhmenkirch, Nemecká spolková republika, tak,

ako sú vymedzené v Zmluve o kúpe aktív zo dňa 14.11.2018 uzatvorenej medzi
podnikateľom Fuyao Europe GmbH, so sídlom Pfaffenstraße 33, 74078 Heilbronn,
Nemecká spolková republika ako kupujúcim a pánom Dr. Holgerom Leichtlem,
insolvenčným správcom ako predávajúcim.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 05.02.2019, podaním zaevidovaným pod číslom 411/2019/OK644/2019 od podnikateľa Fuyao Europe GmbH, so sídlom Pfaffenstraße 33, 74078
Heilbronn, Nemecká spolková republika (ďalej len „Fuyao”), zastúpeného
splnomocneným právnym zástupcom advokátskou kanceláriou Bird & Bird s.r.o.,
Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 44 275 862, 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 0006/OK/2019
a v súlade so znením § 11 ods. 1 zákona začala dňa 06.02.2019 plynúť lehota
25 pracovných dní na vydanie rozhodnutia. Oznámenie koncentrácie bolo
doplnené dňa 11.02.2019 podaním č. 411/2019/OK-722/2019 a dňa 15.02.2019
podaním č. 411/2019/OK-804/2019.
2. Vychádzajúc z informácií a podkladov predložených v Oznámení, koncentrácia
spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľom Fuyao nad aktívami
spoločností SAM automotive production GmbH, so sídlom Kolomanstraße 16-20,
89558 Böhmenkirch, Nemecká spolková republika (ďalej len “SAM Production")
a SAM automotive GmbH, so sídlom: Kolomanstraße 16-20, 89558 Böhmenkirch,
Nemecká spolková republika (ďalej len „SAM automotive“) tak, ako je uvedené vo
výroku rozhodnutia. Súčasťou transakcie je aj nadobudnutie obchodných podielov
v spoločnosti SAM automotive Slovakia s. r. o., Cintorínska 7, 811 08 Bratislava –
mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 431 271, ktorá je kontrolovaná podnikateľom
SAM Production.
3. Účastníkom správneho konania je podnikateľ Fuyao. Účastníkmi koncentrácie sú
podnikateľ Fuyao na strane nadobúdateľa a podnikatelia SAM Production a SAM
automotive na strane nadobúdaných.
4. Podľa Oznámenia je spoločnosť Fuyao súčasťou Fuyao Group, ktorej konečnou
materskou spoločnosťou je Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd., so sídlom
vo Fuqing City, Provincia Fujian, Čína. Skupina Fuyao je globálne aktívnym
dodávateľom bezpečnostných skiel so zameraním na automobilový priemysel.
Celosvetovo pôsobí hlavne v Číne, ale aj v krajinách EÚ. Táto skupina nie je činná
na Slovensku.
5. Ako vyplýva z Oznámenia, nadobúdané spoločnosti SAM Production a SAM
automotive sú dodávateľmi pre automobilový priemysel. Vyrábajú a dodávajú
exteriérové hliníkové ozdobné diely pre vozidlá, najmä systémy strešných nosníkov
a ozdobné hliníkové diely na dvere s vysokým leskom, stĺpiky, panely, spodné
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okraje dverí a ozdobné diely prahov dverí. Predmetné príslušenstvo je dodávané
výlučne ako originálne do nových vozidiel, vrátane originálnych náhradných dielov.
Skupina pôsobí celosvetovo, hlavne v krajinách EÚ vrátane Slovenska.
6. Vychádzajúc z vyššie uvedeného popisu úrad zistil, že v predmetnom prípade
nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít medzi skupinou nadobúdateľa
a nadobúdaného. Úrad identifikoval dodávateľsko-odberateľský vzťah medzi
účastníkmi koncentrácie, a to vzhľadom na systém dodávok pre konečných
zákazníkov, nakoľko spoločnosť Fuyao je tzv. Tier1 dodávateľom, ktorý dodáva
súčiastky/diely konečným zákazníkom aj od iných výrobcov, medziiným aj od
skupiny SAM. Úrad zobral do úvahy charakter predmetných dodávateľskoodberateľských vzťahov, t. j. najmä skutočnosť, že spoločnosť Fuyao pôsobí len
ako sprostredkovateľ medzi výrobcom zo skupiny SAM a výrobcom
automobilových vozidiel ako konečným odberateľom (výber dodávateľa
konkrétnych dielov realizuje výrobca automobilových vozidiel, rovnako ako
podmienky dodávok sú dohodnuté priamo medzi výrobcom originálnych
náhradných dielov a výrobcom automobilových vozidiel).
7. 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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Rozhodnutie sa doručuje:
Bird & Bird s.r.o.
advokátska kancelária
Prievozská 4
821 09 Bratislava
IČO: 44 275 862
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